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O impacte económico do Turismo Religioso em Braga: o caso da Semana 

Santa 

Resumo 

Inegavelmente, o turismo é um setor de extrema importância na economia nacional e no 

respetivo crescimento. O Turismo Religioso diz respeito a um segmento cuja principal 

motivação é a fé e a religião. Apesar da escassez de dados estatísticos e da sazonalidade 

inerente, este segmento de atividade está em franca expansão e tem um retorno 

significativo. A investigação que se realizou centrou-se no aprofundamento do 

conhecimento sobre o segmento religioso do turismo em Braga, focando-se na Semana 

Santa, e teve como propósito compreender a temática, identificar os fatores críticos de 

sucesso, as motivações e o perfil dos turistas, bem como os impactes económicos na 

cidade. Foram realizadas 6 entrevistas a intervenientes do Turismo Religioso e 91 

questionários a visitantes durante a Semana Santa. Desses, 56 são turistas, aqueles que 

pernoitam no destino pelo menos uma vez, e 35 são excursionistas, que não pernoitam. 

Utilizou-se a análise de clusters para identificar os grupos de perfil do visitante. Dessa 

forma, foram encontrados três clusters, os Católicos Praticantes, os Católicos Não 

Praticantes e os Ateus, que se diferenciam quanto ao seu nível de religiosidade, por serem 

muito religiosos, relativamente religiosos e nada religiosos, respetivamente. Os resultados 

são consistentes com os encontrados na revisão da literatura, sendo os setores do 

alojamento, restauração e comércio os principais beneficiados, e, para tanto, não interessa 

se é muito ou pouco crente, uma vez que, usufruem de bens e serviços. Em média, o 

turista religioso gasta cerca de 172,20€, que é um valor alto, que se explica pelo facto de 

haver um grande número de turistas inquiridos. De sublinhar que 8% da amostra não tem 

qualquer despesa em Braga, e o montante mais elevado encontrado foi o de 800€. Através 

desta investigação, foi possível compreender a potencialidade e importância do Turismo 

Religioso e o forte impacte económico que tem no desenvolvimento local, isto é, no que 

respeita ao seu contributo para a riqueza e emprego da cidade e da região, bem como para 

a valorização do património e a afirmação do destino turístico. 

 

Palavras-chave: Turismo Religioso; Semana Santa; Perfil dos turistas; Impacte 

económico; Desenvolvimento local; Braga. 
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The economic impact of Religious Tourism in Braga: the case of Holy 

Week 

Abstract 

Undoubtedly, tourism is an industry of extreme importance for the national economy and 

its growth. Religious Tourism concerns to a segment whose main motivation is faith and 

religion. Despite the shortage of statistical data and inherent seasonality, this activity is 

booming and has a significant return. The research that was carried out focused on the 

deepening of knowledge about the religious segment of tourism in Braga, focusing 

specifically on the Holy Week. Its purpose was to understand to attain a better knowledge 

on the issue, identifying the region's critical success factors, the motivations and the 

profile of the tourists, as well as the economic impacts on the city. Six semi-structured 

interviews were conducted to Religious Tourism stakeholders and 91 questionnaires were 

applied to visitors during Holy Week, of which 56 were tourists, that is, those who 

overnight at least once in the city, and 35 were non-overnight travelers. Cluster analysis 

was used to identify the visitor profile groups, and in this way three clusters were found: 

Practicing Catholics, Non-Practicing Catholics and Atheists. They differ in their level of 

religiousness, for being very religious, relatively religious and not religious, respectively. 

The results are consistent with the literature review, with the accommodation, food and 

retail sectors being the main beneficiaries. It does not matter if the visitor is very 

committed to religion or not, since he/she enjoys goods and services. On average, the 

religious tourist spends about 172.20 € during his/her stay, which is a high value that is 

explained by the fact that there are a large number of tourists surveyed. It should be noted 

that 8% of the sample does not have any expenses in Braga, and the highest amount found 

was 800€. Through this research, it was possible to understand the potential and 

importance of Religious Tourism and its strong economic impact on regional 

development, that is, its contribution to wealth and employment in the city and region, as 

well as its contribution for the valorization of heritage and the promotion of the tourist 

destination. 

 

Keywords: Religious Tourism; Holy Week; Profile of the tourists; Economic impact; 

Local development; Braga. 
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INTRODUÇÃO 

Descrição do tema e objetivos 

É inevitável reconhecer a importância do turismo como fator de desenvolvimento 

económico no caso de Portugal, e este é também visto como um meio que proporciona 

receita e estabilidade económica a uma região (Pereira, 2014). De facto, segundo 

estimativas recentes do Turismo de Portugal e usando uma definição alargada, este setor 

corresponde a 6,4% do PIB nacional e representou quase 50% do total das exportações 

de Serviços em 2015 (Diário de Notícias, 07/07/2017). 

Oh (2005), e Balaguer e Cantavella-Jorda (2002), que estudaram o crescimento da 

economia coreana e espanhola, respetivamente, assinalaram a crescente importância e 

peso que o turismo têm no PIB, e como este levou a um aumento de rendimentos dos 

agregados familiares e das receitas do governo, provocando alterações nas políticas 

governamentais, aparte o impacte significativo na balança comercial. É, além disso, um 

setor que se tem apresentado como um elemento dinâmico e estruturante da economia 

nacional (Ribeiro e Vareiro, 2007; De Melo, 2010), contrariando a tendência de evolução 

geral da nossa economia nos primeiros anos da década em curso.  

Este desempenho está a ser conseguido através de uma exploração mais racional 

dos recursos turísticos, de um aumento da produtividade do setor e da melhoria qualitativa 

do serviço oferecido e, acima de tudo, através do ajuste do produto turístico às 

necessidades e desejos dos turistas (Dritsakis, 2004). O turista é cada vez mais informado, 

mais exigente, mais difícil de fidelizar, mais racional, e com maiores expectativas, e 

deseja realizar atividades diferentes e atrativas (Nicolau, 2010). 

No caso de Portugal, os turistas destacam a oferta natural e cultural, a 

hospitalidade e a simpatia como pontos fortes do país (Turismo de Portugal, 2014). De 

um modo geral, avaliam as suas férias em Portugal como muito boas e acima das suas 

expetativas, sendo que uma esmagadora maioria manifesta vontade de voltar (Turismo de 

Portugal, 2014). 

Portugal tem condições vantajosas enquanto destino turístico, visto poder 

satisfazer as diversas necessidades e motivações dos visitantes, quer seja na busca do 

descanso, quer seja à procura de outras realidades e modos de vida, quer seja no usufruto 
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do património, cultura ou recursos existentes, incluindo o património religioso, que deixa 

de pertencer apenas à Igreja e é visto como atração turística.  

O Turismo Religioso (TR) é um segmento do turismo cuja principal motivação é 

a fé, e que tem favorecido o crescimento da economia local e a valorização e preservação 

das manifestações religiosas e culturais do ser humano e da comunidade (Olsen e 

Timothy, 2006). Relaciona o calendário com os acontecimentos religiosos em cada região 

(Tendeiro, 2010) e deve representar a interação do património com o homem, para que 

este perceba as suas valências históricas e culturais (Da Silveira, 2004). 

É um dos segmentos de turismo mais antigos, e o que mais tem evoluído e sido 

promovido como um elemento distintivo (Olsen e Timothy, 2006). O mercado religioso 

está em expansão em Portugal, tem grandes potencialidades na vertente da oferta e tem 

uma grande procura nacional e internacional (Pinto, 2011).  

É um fator de atração e de diversificação geográfica dos destinos dos turistas e 

movimenta milhares de fiéis durante todo o ano, de diversas culturas e nacionalidades. 

Um exemplo disso é a notoriedade que Portugal ganhou este ano, com o Centenário das 

Aparições de Fátima aos três Pastorinhos1 e a vinda do Papa Francisco a Portugal. 

Portugal é considerado um país que consegue manter as tradições conservadoras 

e muito próximas das suas raízes, onde, obviamente, Fátima se destaca no panorama 

nacional como um centro de peregrinação de excelência. Além destes, os outros destinos 

mais populares e procurados são Jerusalém (Israel), Santiago de Compostela (Espanha), 

Lourdes e Notre Dame (França) e Roma (Itália). 

Apesar do crescimento do TR, este ainda é visto como um produto secundário ou 

como complemento a um produto prioritário, como, por exemplo, o sol e o mar, uma vez 

que não é considerado isoladamente como um dos 10 produtos estratégicos do PENT, 

pertencendo ao produto “Touring Cultural e Paisagístico” 

É justo dizer que Braga afirmou-se nacional e internacionalmente. É uma cidade 

de referência, jovem, empreendedora, moderna e com bastantes valências a nível 

                                                           
1 Três crianças portuguesas (Lúcia, Francisco e Jacinta) que testemunharam as aparições do Anjo de Portugal (ou da Paz) e da 
Virgem Maria em 1917. 
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económico, cultural e turístico, e tem a tradição de acolher bem os visitantes e de partilhar 

com eles o melhor que a região têm para oferecer. 

Apesar de receber turistas religiosos durante todo o ano, a Semana Santa é o ponto 

alto da cidade. Este evento tem vindo a superar as expetativas, e um sinal desse 

crescimento é o facto do alojamento em Braga se esgotar durante as ditas festividades, 

quer pela procura de turistas nacionais quer de turistas estrangeiros (Diário do Minho, 

12/04/2017).  

A semana da Páscoa é vista como uma época alta e conta com a participação de 

milhares de visitantes que visitam e contemplam o património material e imaterial 

belíssimo e de grande riqueza histórica. Esta não é organizada exclusivamente pela Igreja, 

mas tal é feito por um conjunto de entidades que cooperam na divulgação da história e 

tradições da festividade.  

Aparte o seu valioso património religioso, Braga tem condições muito vantajosas 

para o desenvolvimento de práticas ligadas ao fenómeno religioso, uma vez que possui 

um vasto e diversificado património histórico e cultural, e um espaço ideal para as 

manifestações de fé. Não é por acaso que recebe a Delegação do TR da Entidade Regional 

de Turismo do Porto e Norte de Portugal.  

Outro exemplo desta consolidação e notoriedade da cidade foi o convite da 

Câmara Municipal de Ourém e da ACISO (Associação Empresarial de Ourém-Fátima), 

em 2016, para que a CMB marcasse presença no IV Workshop Internacional de Turismo 

Religioso, em Fátima. António Barroso, que foi o representante da CMB, pretende que 

Fátima e Braga se tornem destinos complementares, já que, segundo ele, “Temos o 

património e a história que Fátima, sendo um local de peregrinação com apenas 99 anos, 

não oferece. Estamos assim empenhados em trabalhar conjuntamente para aumentarmos 

a permanência de turistas nos nossos territórios” (CMB, 2016). 

A identidade cultural da cidade é uma marca estratégica no posicionamento no 

mapa mundial do TR, na forma de tradições, de património edificado e de valores 

transmitidos, que estão associados a séculos de história, sem nunca perder a sua essência. 

O TR tem despertado grande interesse por parte de consumidores e dos agentes 

económicos e políticos (Olsen e Timothy, 2006). Percebendo o grande potencial no 



19 
 

desenvolvimento deste segmento, tem-se assistido a um movimento geral de defesa, 

preservação e salvaguarda do património cultural e histórico.  

Não basta oferecer as maiores valências culturais e religiosas. Para apresentar um 

destino atrativo, é necessário possuir outras condições, como infraestruturas, 

equipamentos e serviços. Investe-se crescentemente numa oferta diferenciada e de 

qualidade e em políticas de valorização das tradições culturais, assim como na 

singularidade dos lugares, retratando a identidade ímpar no mercado e construíndo uma 

imagem de um produto turístico atrativo. Um exemplo disso é o caso do Centro Histórico, 

que ganhou uma nova dimensão e importância para a cidade. 

Para tal, têm sido feitas alterações significativas de modo a melhorar a experiência 

turística do consumidor, tais como: 

• Alargamento da oferta (aumento da capacidade de alojamento e criação de mais 

alternativas de entretenimento e lazer, ocorrendo cada vez mais a utilização de 

pacotes turísticos); 

• Investimento no Centro Histórico; 

• Melhoramento das condições das visitas, de equipamento e das infraestruturas 

(como por exemplo, os acessos, a sinalização e o alojamento); 

• Aumento da informação disponível e maior acessibilidade da mesma; 

• Alargamento de horários de funcionamento; 

• Realização de uma promoção mais ampla.  

Com esta investigação, de carater exploratório, pretende-se contribuir para uma 

melhor identificação da importância da experiência turística associada ao Turismo 

Religioso. Tomar-se-á como sujeito de análise a Semana Santa da cidade de Braga. Neste 

quadro de exploração do tema, procurar-se-á identificar a importância que a fruição do 

património religioso e as celebrações religiosas têm no desenvolvimento turístico e 

económico deste território.  

Neste contexto, poder-se-á compreender, a organização e planeamento que a 

Semana Santa implica de modo a satisfazer o aumento da procura, e os fatores críticos de 

sucesso de Braga enquanto destino turístico. Procuraremos identificar igualmente o perfil 

do turista religioso e as suas motivações, diferenciando turistas e excursionistas.  
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No tratamento do caso, aplicar-se-á uma metodologia descritiva, onde se recorrerá 

a pesquisas bibliográficas e dados secundários, a uma investigação quantitativa, tendo-se 

recorrido para tanto à realização de questionários aos visitantes e qualitativa, com a 

realização de entrevistas a membros ligados ao Turismo e à Semana Santa.  

 

Organização da dissertação 

A presente dissertação está dividida em seis capítulos. A investigação que aqui se 

reporta organizar-se-á da seguinte forma:  

i) Aparte a presente Introdução, num primeiro capítulo, proceder-se-á a uma revisão 

da literatura sobre o tema em questão e os conceitos relacionados, tais como o de 

TR, de perfil e motivações dos turistas e os impactes do TR na comunidade 

recetora; 

ii) No capítulo seguinte apresentar-se-á uma breve apresentação da cidade de Braga, 

a cidade objeto de estudo, e do produto religioso em questão, a Semana Santa, 

bem como uma breve apreciação do património religioso da cidade; 

iii) No capítulo três expõe-se a metodologia utilizada nesta investigação, bem como, 

a natureza dos dados, o tipo de estudo, o público-alvo, a amostra e o tipo de recolha 

de dados; 

iv) No capítulo quatro apresentam-se certas estatísticas acerca da temática em estudo, 

como a evolução do PIB, do investimento, do alojamento, do emprego, do TR e 

da procura turística em geral; 

v) Nos capítulos cinco e seis apresentar-se-ão os resultados empíricos obtidos, quer 

na pesquisa quantitativa quer qualitativa; 

vi) De seguida serão apresentadas as principais conclusões da investigação 

concretizada, que incluirá a identificação das limitações encontradas no decorrer 

do estudo realizado, bem como recomendações de estratégias a seguir e eventuais 

pistas para investigação futura. 
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CAPÍTULO I – REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1. Introdução 

 

Para situar a problemática em estudo e enquadrar a aplicação empírica que se fará, 

foi realizada uma revisão da literatura sobre os conceitos e estudos relacionados com o 

tema da dissertação, tais como: 

• O Turismo e outros conceitos relevantes; 

• O TR e as alterações que o conceito sofreu ao longo do tempo; 

• Os destinos religiosos; 

• As motivações e o perfil dos turistas religioso; 

• As estratégias do TR; 

• A importância do TR no desenvolvimento regional e os seus impactes 

económicos. 

 

1.2. Turismo 

Para Dias et al. (2009), o turismo tem sido alvo de um estudo intensivo em 

diversas áreas, tais como, a Economia, Psicologia, Sociologia e Antropologia. 

O Turismo começou a ganhar maior destaque a partir de 1960, e nas ultimas 

décadas, sofreu uma evolução positiva significativa, e tem progressivamente aumentado 

a sua importância e o seu número de adeptos. Mason (2009), citado por Pereira (2014), 

estudou esta evolução, e inferiu, que esta deveu-se principalmente, ao aumento do 

rendimento da população, da oferta e procura turística, da evolução das novas tecnologias 

e do setor dos transportes e da maior abertura e vontade de viajar por parte do individuo. 

Contudo, Neto (1985), citado por Silva (2015), alude ao desenvolvimento dos transportes 

aéreos e das comunicações, ao aumento dos rendimentos, do setor terciário e da esperança 

média de vida à melhoria das habilitações académicas e da qualidade das unidades 

hoteleiras, ao êxodo rural e à consequente concentração urbana, como os principais 

motivos que explicam um maior interesse turístico. 

Palmer e Bejou (1995) definem turismo como conceito complexo, a partir de duas 

dimensões: a tangível, que diz respeito à parte física do turismo, constituída pelas 
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infraestruturas (os hotéis, atrações turísticas, acessos, parques de estacionamento, entre 

outros); e a intangível, que diz respeito à imagem do destino turístico, construída a partir, 

nomeadamente, da cultura, comportamentos e hábitos, dimensões que contribuem para a 

imagem do destino em questão e para a formação das expectativas dos consumidores.  

Para Leiper (1995), citado por Buhalis e Licata (2002), o turismo é o resultado da 

interação entre três componentes: o turista; o setor turístico (que diz respeito às empresas 

que criam atividades para proporcionar aos turistas a experiência turística); e o elemento 

físico-geográfico (que diz respeito quer ao local de origem do visitante quer ao local de 

destino). Marques (2011, p. 16), cita a definição da OMT, que o define, como as “as 

atividades de viagens de pessoas e alojamento em locais fora do seu ambiente usual 

durante não mais do que um ano consecutivo, por lazer, negócios e outros motivos”. 

Barros (2004, p. 19) cita a OMT, que define o turista como “qualquer pessoa que 

passe, pelo menos, 24 horas fora da sua residência habitual ou pernoite noutro local, no 

próprio país ou no estrangeiro, num alojamento privado ou coletivo, por outros motivos 

que não o exercício de uma atividade remunerada permanente no destino visitado”.  

Cunha (2006, p. 25), efetuou uma distinção relevante, este diferencia o turista 

como “todo o visitante que passa pelo menos uma noite num estabelecimento de 

alojamento coletivo ou num alojamento privado no local visitado”, do excursionista, visto 

que, este é “todo o visitante que não passa a noite no local visitado”.  

Cunha (2006) explicou o recurso turístico, como um elemento que cria uma 

atração turística. Já Vaz (1999, p. 56) definiu produto turístico como “um conjunto de 

benefícios que o consumidor busca em uma determinada localidade e que são usufruídos 

tendo como suporte estrutural um complexo de serviços oferecidos por diversas 

organizações”. Desse modo, o recurso é transformado num produto turístico.  

Já Bennet (1997, p. 5), alude aos conceitos de turista doméstico, “que se desloca 

dentro do seu país de residência, cujo principal propósito não seja o de uma ocupação 

remunerada” e turista internacional, como aquele “que se desloca para um país que não o 

de sua residência, cujo principal propósito não seja o de uma ocupação remunerada”. 

Cunha (1997), citado por Dias (2010, p. 80), define oferta turística como um 

“conjunto dos bens e serviços que permitem a satisfação das necessidades dos turistas”. 
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O mesmo autor, distingue os bens em diversos grupos: os bens livremente disponíveis, 

que correspondem à “bases fundamentais da procura turística” (dando o exemplo do 

“clima, paisagens, relevo, praias, lagos e fontes termais”), os bens imateriais, que 

correspondem ao “resultado da maneira de viver do homem” (dando o exemplo das 

“tradições, cultura, exotismo, tipicismo”), bens turísticos , que “atraem os visitantes” 

(dando o exemplo dos “monumentos, museus, estâncias termais) e os bens e serviços 

turísticos complementares, que “permitem as deslocações e garantem as necessidades de 

permanência” aos turistas (dando o exemplo dos “meios de transporte, vias de 

comunicação, meios de alojamento, restauração”). 

Outro conceito relevante, é o destino turístico, que é definido por Buhalis (2000) 

como uma combinação de produtos, serviços e atrações, num espaço geográfico 

delimitado, que aguça o interesse aos turistas.  

Teixeira e Júnior (2005) afirmam que o turismo é considerado como uma atividade 

económica que exerce force influência nos setores religioso, cultural, político, social e 

rural, e afirmam que o Turismo consiste na deslocação constante de pessoas de um local 

para outro, que provoca alterações positivas e negativas ao nível económico, politico, 

cultural, social e ambiental, e consiste na rentabilização dos recursos existentes em 

território nacional. Dias (2010), expõem o turismo como uma atividade que promove os 

recursos de uma região e que é essencial no desenvolvimento local. 

Com o Turismo, veio a melhoria das infraestruturas, da conservação e salvaguarda 

do património e o investimento nas cidades (Henriques, 2003). Pinto (2011, p. 32), cita a 

definição da OMT, que define o Património Turístico, como o “o conjunto potencial 

(conhecido ou desconhecido) dos bens materiais ou imateriais à disposição do homem e 

que podem utilizar-se, mediante um processo de transformação, para satisfazer as suas 

necessidades turísticas”. 

 

1.3. Turismo Religioso 

Esta interação com o sagrado faz parte do ser humano, uma vez que a religião 

consiste no elo de ligação deste com a Divindade. A religião assume um papel cultural na 

sociedade, no que diz respeito à preservação de valores antigos e tradições (Teixeira e 

Júnior, 2005). Marujo (2005), citado por Tendeiro (2010), defende que a religião pretende 
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ligar as pessoas ao transcendente, e reitera que esta Fé leva o homem a viajar para os 

destinos religiosos que em busca da sua história, da sua identidade e dos seus valores.  

Vukonić (2006), apresenta o Cristianismo, como uma das religiões mais 

importantes e mais difundidas no mundo, com um grande número de seguidores, que 

equivalem a 32% da população. 

Ribeiro (2006), Marques (2009), Fleischer (2000) e Bader (2012) consideram a 

Peregrinação, como a forma mais antiga de TR, e, nesse sentido, De Melo (2010, p. 13), 

cita Pereira (2008), que defende que o TR “e as próprias institucionalizações do turismo 

estão profundamente ligados às peregrinações”. Santos (2006), Olsen e Timothy (2006) 

e Santos (2000), explica a Peregrinação como uma deslocação, marcado por percursos 

bastante longos e árduos, cuja motivação é espiritual e religiosa, com o intuito de adorar 

o local ou efetuar atos religiosos.  

Porém, Vukonić (1996), citado por Olsen e Timothy (2006), define como uma 

viagem física em busca da verdade e do que é profano ou sagrado. Já Ribeiro (2006), 

defende que as Peregrinações são um fenómeno intimamente ligado ao ser humano no 

que concerne à movimentação de pessoas para locais de culto e dos rituais associados, 

tais como o cumprimento de promessas ou a dádiva de oferendas.  

O conceito de TR, tem ganho importância e tem merecido a atenção de diversos 

investigadores e estudos académicos. Este começou a ganhar destaque na Conferência 

Mundial de Roma, em 1960 e ao longo do tempo, este conceito tem sofrido várias 

alterações, assumindo uma visão e importância diferente do que assumia no passado.  

Guerra (1989), define-o enquanto uma deslocação de indivíduos movidos pela fé, 

e destacam as visitas, excursões, encontros e convívios, planeado normalmente por 

elementos ligados à Igreja, com o intuito de manifestar a sua fé e de visitarem um lugar 

extremamente simbólico. De Melo (2010, p. 18), cita Stoddard (1994), que explica o TR 

sob três componentes: o Movimento, “que se expressa na viagem e no caminho”, a 

Motivação, “que deve ser religiosa” e o Destino, “que tem que ser um local sagrado”. 

Por seu turno Bremer (2005), citado por Olsen e Timothy (2006), estudou a 

ligação da religião ao turismo, por via de três abordagens: 
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• Abordagem espacial – os peregrinos e outros turistas ocupam o mesmo 

espaço, mas têm diferentes comportamentos; 

• Abordagem histórica – que relaciona as diferentes formas de viagem e de 

turismo; 

• Abordagem cultural – a peregrinação e o turismo como práticas modernas 

de um mundo pós-moderno. 

Todavia Santos (2006, p. 293), define o TR como “toda e qualquer viagem 

(voluntária, temporária e não remunerada) motivada pela religião, combinada com outro 

tipo de motivações, para um destino que é um lugar religioso (ao nível local, regional, 

nacional e internacional), mas que não é, em si mesmo, uma prática religiosa”. Recorre 

também à organização dos eventos religiosos e de um maior consumismo religioso, isto 

é, ações de consumo associadas à vertente religiosa, com maior ou menor intensidade, 

mas com grandes impactes nas regiões recetoras. 

Dias e Silveira (2003), Rinschede (1992) e Sharpley e Sundaram (2005) definem 

este conceito como uma viagem onde a principal motivação é religião. Os mesmos 

referem também a participação em eventos religiosos, tais como, as romarias, 

peregrinações e espetáculos e outras atividades religiosas.  

Contudo, Santos (2008), citado por Trigueiros (2015), expõe o TR sob três 

dimensões fundamentais: a fé, a cultura e a arte. Já Dias (2010) defende que este conceito 

deriva da ligação do sagrado e da prática religiosa, com o lazer e entretenimento, e surge 

como alternativa ao turismo de praia. Enquanto que, Da Silveira (2004), cita Felipe 

(2002), que define TR como uma atividade que engloba o sagrado nas atividades festivas 

e de lazer, e agrega os valores espirituais ao consumismo do visitante. 

Ray e Morpeth (2007), citado por Henderson (2011), aludem ao facto deste 

segmento de Turismo englobar duas premissas: o sujeito é motivado pela pertença a uma 

determinada religião; e destino ser um local religioso. Knyszewski (2004), citado por 

Gonçalves (2011, p. 12), analisa o TR sob três aspetos: o “espiritual, em que existe uma 

aproximação a Deus ou uma revelação de fé na visita a um lugar sagrado; o aspeto 

sociológico no qual o TR é uma forma de conhecer a história da sua religião; e por fim, o 

aspeto cultural em que se pretende conhecer a cultura de uma região que foi influenciada 

pela prática de uma determinada religião.” 
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O TR é um instrumento de evangelização e de difusão da história e dos valores 

que cada destino religioso apresenta (Ostrowski, 2002 e Analistas Económicos da 

Andaluzia, 2009), e tem uma vertente educativa (Olsen e Timothy, 2006). É também um 

elemento transformador de um turista num peregrino, numa altura onde se têm perdido 

fieis na Igreja Católica. Santos (2011, p. 30), cita Nolan e Nolan (1989), que afirmam que 

“um turista casual depois de experimentar as emoções num santuário pode regressar como 

um peregrino”. Fátima, por exemplo, avisa o visitante, “Aqui termina o turista e começa 

o peregrino”2 (De Oliveira, 2008, p. 1).  

Olsen e Timothy (2006), alegam que os turistas não têm obrigatoriamente de ser 

religiosos ou devotos, mas têm que manifestar qualquer tipo de religiosidade, 

mencionando a devoção à religião, com as peregrinações e as promessas, onde De 

Oliveira (2008, p. 1), é da mesma opinião e afirma que o TR “não é, necessariamente, um 

turismo feito por religiosos, místicos, santos populares, devotos e sacerdotes/profissionais 

de qualquer credo ou confissão religiosa”, mas sim qualquer um que seja “capaz de 

manifestar algum dado de religiosidade”. 

Ribeiro (2006) refere que os destinos religiosos são mais procurados em datas 

específicas, normalmente associado a acontecimentos religiosos marcantes, apesar de 

manterem um fluxo contínuo de visitantes. No nosso sujeito de estudo, Braga, o caso mais 

evidente é o da Semana Santa.  

TR e Peregrinações distinguem-se pelas motivações e pelos objetivos do turista. 

Ostrowski (2002, p. 1) difere peregrinação como “a viagem que se empreende para chegar 

a um lugar considerado sagrado pela ação de Deus nele”, do TR, que é considerado como 

“uma viagem turística onde o elemento religioso constitui um dos objetos principais”.    

Para Dias (2003), citado por Maio (2009), a prática do TR engloba os: 

• Santuários de peregrinação; 

• Espaços religiosos de grande significado histórico-cultural; 

• Encontros e celebrações de caráter religioso; 

• Festas e Comemorações em dias específicos; 

• Espetáculos artísticos de cunho religiosos; 

                                                           
2 Portal do Santuário de Fátima. 
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• Roteiros de Fé3. 

O Ministério do Turismo (2010), citado por Chaves (2013), defende que o TR é 

composto pelas seguintes atividades: 

• Peregrinações e romarias; 

• Roteiros de cunho religioso e espirituais; 

• Festas, comemorações e apresentações artísticas de caracter religioso; 

• Encontros e celebrações relacionados com a evangelização de fiéis; 

• Visitação a espaços e edificações religiosas, tais como, Igrejas, Templos, 

Santuários e Terreiros; 

• Realização de itinerários e percursos de cunho religioso e outros. 

Vários foram os autores que estudaram a relação entre o TR e o Turismo Cultural, 

que devido à proximidade que existe, torna muito difícil identificar, qualificar e 

quantificar estes segmentos. Pereira e Peres (2010), consideram a relação entre o TR e o 

Turismo Cultural, muito próxima e dependente. Guerra (1989), afirma que a intenção do 

turista é visitar o objeto religioso como um produto da cultura. Já Fernandes et al. (2008), 

explica esta aproximação na medida que muitas das viagens com cunho cultural englobam 

uma visita a um local religioso. 

A definição oficial do Turismo Cultural é dada pelo OMT, citado por Santos 

(2011, p. 24), como a deslocação de pessoas que buscam “satisfazer a necessidade 

humana de diversidade e tendem a aumentar o nível cultural do individuo e a proporcionar 

novos conhecimentos, experiencias e encontros”. Já Dias (2010) considera que o Turismo 

Cultural assenta na motivação de pessoas interessadas em conhecer culturas diferentes e 

na valorização da identidade cultural, da preservação do património e da promoção dos 

bens culturais, enquanto que o TR assenta na fé e na crença. 

Rinschede (1992) defende que apesar do TR ser definido em separado, faz parte 

do setor cultural. Apesar da visita ter “motivos unicamente religiosos, não se consegue 

desprender dos interesses culturais inerentes” (Santos, 2011, p. 36), podendo ter também 

interesses culturais, históricos, arquitetónicos (Vukonić, 2006). 

                                                           
3 Este autor deu o exemplo da Rota Caminho da Fé no Brasil, com 415 km. 
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Para Pereira e Peres (2010, p.5), por vezes, o património cultural, também é 

religioso, o que torna esses “segmentos do turismo muito próximos e dependentes um do 

outro”. E adiciona que uma viagem que tenha motivos unicamente religiosos, não se pode 

separar doa vertente cultural associada, referindo que “o simples facto de nos deslocarmos 

do nosso local habitual de residência, para contactar com outra cultura, com uma realidade 

diferente da do nosso quotidiano, transforma a viagem num motivo cultural”.  

Vorzsák e Gut (2009), concluíram que este segmento do turismo existe há séculos, 

e que têm sofrido alterações significativas. Alude também ao facto que atualmente está 

mais ligada ao nível cultural e educacional dos turistas e que visa a apreciação da 

paisagem cultural e religiosa e a construção de valor espiritual. 

   

1.4. Destinos religiosos 

À medida que o conhecimento sobre o mundo aumenta, mais e mais locais 

sagrados estão sendo descobertos (Blackwell, 2007). Os locais de fé são relevantes devido 

ao seu carácter de devoção e religioso e do seu valor histórico e cultural (Serrallonga e 

Hakobyan, 2011). Estes estão marcados não só como uma herança religiosa, mas também 

como atrações culturais a ser consumidas (Timothy e Boyd, 2003) e servem para os 

turistas aprenderem mais sobre o local e história, mas também para satisfazer as suas 

necessidades pessoais e espirituais (Sharpley e Sundaram, 2005).  

Dias (2010), refere a grande afluência de turistas ao património religioso, isto é, a 

contemplação turística do espaço sagrado, como a forma mais visível do TR. Tendeiro 

(2010), partilha do mesmo entendimento e acrescenta que os locais de fé são normalmente 

identificados como lugares naturais, lugares associados a aparições, milagres, nascimento 

ou falecimento de grandes figuras religiosas, locais de romarias e procissões, e locais de 

veneração à Virgem ou a outros santos. Olsen e Timothy (2006), citam as Mesquitas, 

Igrejas, Catedrais, Caminhos de Peregrinação, entre outros, como os exemplos mais 

evidentes. 

Pereira et al. (2012, p. 19), afirmam que o património religioso e a importância 

simbólica das manifestações religiosas são fatores decisivos na escolha de um turista. Os 

mesmos referem que o “património religioso configura-se como o grande produto 

turístico de Braga”, fazendo também referência ao valor que têm os “bens materiais e as 
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manifestações culturais de cariz religioso e etnográfico” na atração de turistas e na 

projeção internacional da região. 

Petrillo (2003), citado por Dias (2010, p. 54), revela as duas funções de uso para 

o património religioso: “a religiosa (compreendendo aspetos teológicos, litúrgicos e 

pastorais) e a secular (que inclui as vertentes educativas, históricas e estéticas)”. Este 

último reitera que estas atrações turísticas são usufruídas por crentes e não crentes. 

Shackley (2001), esclarece que estes são mais visitados por turistas curiosos do que por 

peregrinos espirituais.  

Para Santos (2006, p. 294), o património religioso tem “duas funções de uso: a 

religiosa, que abarca aspetos teológicos, litúrgicos e pastorais, e a secular, direcionada 

para a vertente histórica, educativa, estética, entre outras”. Este, têm ganho grande 

destaque e é cada vez mais considerado uma área de pesquisa importante, após o aumento 

do número de visitantes em certos locais do mundo (Nicholas et al., 2009). 

O número de visitantes é influenciado “pela capacidade da oferta turística e pelas 

atrações ao nível do interesse histórico, cultural e ambiental, e não atrações 

exclusivamente religiosas”, e que quantas menores forem essas atrações, mais religioso é 

o turista (Silva, 2003, citado por Tendeiro, 2010, p. 38). 

Para Silva (2003), citado por Teixeira e Júnior (2005), afirma que a simples 

existência de atrações turísticas não é suficiente para que este segmento do turismo seja 

bem-sucedido. O mesmo refere que é importante um planeamento minucioso da estratégia 

utilizada nestes centros de fé para que traga benefícios ao turista e à comunidade.  

O património religioso é promovido como um produto turístico (Santos, 2011) e, 

pode ter outros fins, que não apenas a religiosa. Mouriño (1997), citado por Pereira et al. 

(2012), utiliza o exemplo, dos Caminhos de Santiago de Compostela e a sua ligação ao 

Desporto, nomeadamente o trekking (que consiste no deslocamento de um trilho ou de 

um percurso a pé).  

Silva (2015, p. 33), cita Parellada (2009), que classificou os locais religiosos em 

três tipos: “em primeiro lugar estariam os santuários de peregrinação, em segundo lugar, 

os espaços religiosos com um carácter histórico-artístico significativo e por último 
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estariam os grandes encontros de grupos religiosos e as celebrações de carácter também 

religioso”. 

Kamil (2000), cita que as Igrejas são muito mais que um lugar associado a uma 

tradição bíblica, estas possibilitam a vivencia da religião, permitem o testemunho da 

união e da simplicidade da fé, considerado um sucesso em alguns desses lugares  

Para Falcão (2002), citado por Pereira et al. (2012), cerca de 75% do património 

português é de carácter religioso e a grande maioria do património cultural e religioso em 

Portugal pertence à Igreja Católica. Para Prazeres (2014, p. 62), “o turismo e a religião 

em muito se relacionam devido à existência de património religioso-cultural”, explicando 

que é um dos principais fatores de atração de visitantes. 

No nosso caso de estudo, o Centro Histórico é um fator a ter em conta. Teixeira 

(2012), citado por Silva (2015b), refere que os Centros Históricos são cada vez mais um 

lugar de consumo, de desenvolvimento, de cultura, de diversão e lazer, que têm vindo a 

crescer gradualmente, e que têm uma grande capacidade de atratividade. Silva (2015b), 

refere que este é fonte de vantagem competitiva, sendo uma mais-valia para a comunidade 

e os seus habitantes. São capazes de concentrar o poder da própria cidade, com os 

principais monumentos, museus e ofertas turísticas, destacando-se também o poder de 

cativar inúmeras e diversas pessoas que têm o objetivo de usufruir da experiência 

religiosa.   

Hart et al. (2013), cita Kupke (2004), refere a importância do estacionamento, do 

preço, do ambiente, do serviço, dos estabelecimentos ligados à restauração e da 

diversidade de lojas como pontos-chave de preservação de um Centro Histórico. Cita 

também os autores, Leo e Phillipe (2002), que mencionam sobretudo o ambiente, o preço 

e a acessibilidade. 

 

1.5. Motivações dos turistas 

Dado o crescimento do TR, é imperativo compreender as motivações dos turistas 

e desse modo corresponder às suas expetativas. Neves (2006), concorda afirmando que é 

importante perceber a razão pela qual os produtos ou serviços são adquiridos ou 
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rejeitados, e o que os leva a escolher um determinado destino, perante a vasta oferta que 

têm à sua disposição.  

Nadais (2010, p. 16) afirma que “o turismo não é uma simples evasão ou distração 

unicamente para romper com a monotonia de uma vida de trabalho”. 

Dias e Silveira (2003) enunciam as diferentes motivações de viagem de um turista, 

sendo elas, por ordem decrescente de importância, segundos os ditos autores, as 

seguintes: 

i) Lazer e recreação; 

ii) Visitas a familiares e/ou amigos; 

iii) Motivos profissionais e negócios; 

iv) Motivos de saúde; 

v) Religião; 

vi) Outros motivos. 

A religião tem sido um dos motivos não-económicos mais antigos para a 

realização de viagens (Jackowski e Smith, 1992; Abbate e Di Nuovo, 2013), e é 

considerada como um catalisador do turismo (UNWTO, 2008, citado por Abbate e Di 

Nuovo, 2013). Cunha (2006), diz que os turistas procuram satisfazer as suas necessidades 

espirituais. Olsen e Timothy (2006) afirmam motivos religiosos e culturais, como por 

exemplo, o conhecimento de outras religiões e património. Já Dias e Silveira (2003), além 

da religiosidade, apontam também outras motivações, como a curiosidade e o interesse 

cultural, relacionado com as férias e lazer do turista. 

Antunes (2001) e Vukonić (2006), citados por Santos (2011), afirmam que o 

turista pode fazer TR sem ser motivado apenas por uma finalidade religiosa, bastando 

apenas ser curioso ou ter disponibilidade para contactar com o lugar em questão. Já 

Pereira et al. (2012), enunciam a riqueza e a diversidade do património, e a dimensão e o 

simbolismo das manifestações religiosas são os fatores com maior peso nas escolhas 

turísticas. 

Tal como se tinha visto anteriormente, a visita ao património, é a forma mais 

evidente de TR. Enquanto que, Olsen e Timothy (2006), defendem que a primeira e 

principal motivação do turista é o usufruto dos produtos dos diferentes destinos, sejam 
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monumentos, museus, festas, eventos religiosos ou a valorização cultural pessoal. Por seu 

turno, Poria et al. (2003), cita também motivos como a arquitetura, aparência e 

importância histórica, como as principais razões para a visita a destinos religiosos.  

Sousa e Pinheiro (2014) estudaram o TR em Lamego, e referem que as principais 

motivações dos turistas são a fuga à rotina, a beleza do património, a prática religiosa e a 

possibilidade de conhecer, principalmente, as tradições, a história e a gastronomia da 

comunidade recetora. Já Stoykova (2009) aponta a vontade de ver, ouvir e experimentar 

algo novo e a procura do estímulo da religião como principais motivos para a viagem. 

Tepanon (2006), citado por Bader (2012), aponta a fuga à rotina e o desejo de sair do seu 

ambiente diário.  

Para Olsen e Timothy (2006), os turistas dotados de motivação religiosa ou 

espiritual viajam para locais religiosos com o objetivo de ter uma experiência com o 

sagrado, porque têm um interesse educacional de que podem aproveitar no local, em 

expressão da história e da cultura que lhe está associada, e não apenas porque procuram 

prazer ou crescimento espiritual.  

Santos (2006) alega que o turista quando se desloca a um destino religioso 

procura, entre outras coisas, o seu aperfeiçoamento religioso, o cumprimento de 

promessas, o agradecimento e a participação em eventos e manifestações religiosas. 

Ambrósio (2000, p. 13), destaca quatro objetivos numa peregrinação, tais como o 

“revigoramento da fé, um tempo para oração e penitência, um tempo de fraternidade e 

uma ação de conversão individual e coletiva”. 

 

1.6. Perfil dos turistas 

Para Figueiredo (2007), os consumidores estão mais exigentes, possuem níveis de 

escolaridade mais elevados e têm maior estabilidade financeira. Para Marujo (2008), 

estes, têm melhores acessos a tecnologias e estão mais expostos à informação do que 

estavam no passado e reitera ainda que a utilização da internet veio aproximar o visitante 

do destino turístico e permitir uma escolha mais realista e minuciosa. 

Tendeiro (2010, p. 26), cita Arrillaga (1988), que define o peregrino como alguém 

que se desloca por uma motivação exclusivamente religiosa e tem comportamentos que 
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procuram a ligação e relação com o sagrado, ao contrário do turista. Refere também que 

“todos os peregrinos são turistas, ainda que nem todos os turistas sejam peregrinos”.  

Para Nadais (2010, p. 12), o peregrino é “aquele que percorre um caminho até ao 

lugar sagrado” e que, ao mesmo tempo “procura uma paz espiritual, o reencontro com o 

seu Eu, o caminho interior”. Marques (2009, p. 5) defende que o peregrino desloca-se 

“em busca de uma experiência que lhe permita transcender o seu quotidiano e encontrar-

se com forças místicas ou reviver simbolicamente, mesmo que seja por alguns momentos, 

a utopia de uma comunhão com as suas divindades ou com os seus semelhantes”. 

Kamil (2000) afirma que o turista religioso é a junção das culturas antigas e 

modernas. Santos (2010)4, Olsen e Timothy (2006), Dias e Silveira (2003) e Vukonić 

(2006) afirmam que os turistas realizam o TR quer tenham religião ou não.  

Há um grande foco na dicotomia e na distinção entre turista e peregrino na 

literatura. Cunha (2001), citado por Santos (2011), diferencia o turista do peregrino. O 

conceito de turista é principalmente utilizado para definir qualquer visitante que viaje por 

mero prazer ou por outro motivo semelhante, enquanto que o Peregrino procura a 

satisfação e conforto pessoal. Pinto (2006) afirma que a diferença entre o turista religioso 

e o peregrino passa pela utilização do tempo livre, isto é, o peregrino “exerce seu 

compromisso religioso e retorna ao seu lugar de origem” (Pinto, 2006, p. 32), como, por 

exemplo, para assistir a missas, rezar o terço e fazer orações, enquanto que o turista 

religioso utiliza o seu tempo livre conciliando o seu compromisso religioso com uma 

atividade lúdica. 

Santos (2006) partilha da mesma ideia, isto é, o peregrino é “um crente devoto a 

certo santo, de determinada invocação mariana ou de um lugar sagrado particular”, e o 

turista religioso não tem de ser “necessariamente um fiel da religião cujos lugares 

consagrados visita”, mas tem que apresentar “características de um verdadeiro turista” 

(Santos, 2006, p. 284). Porém, Schlehe (1999) afirmou que um peregrino pode balançar 

de um extremo para outro, visto que pode realizar uma série de rituais religiosos e depois 

aproveitar um passeio noturno na praia. 

                                                           
4 Citado por Sousa e Pinheiro (2014) 
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Por seu turno, Sousa e Pinheiro (2014) referem que os peregrinos estão mais 

vocacionados para atividades como rezar, cumprir promessas e assistir às missas, e o 

turista religioso prefere atividades como a aprendizagem sobre as tradições e modos de 

vida dos residentes, a visita ao património histórico e arquitetónico, tais como, Santuários, 

lugares sagrados e Igrejas, bem como festas e romarias, o relaxamento, descanso e a fuga 

à rotina do quotidiano, e outras atrações turísticas. Santos (2011, p. 38) defende que o 

peregrino procura a “satisfação e conforto espiritual, com a esperança de aumentar a sua 

religiosidade pessoal, obtenção de bênçãos e curas especiais”, contrariamente ao turista, 

que procura “o bem-estar, muitas vezes o descanso, a satisfação do lazer”.  

Rountree (2002), citado por Santos (2011), distingue o peregrino tradicional, 

aquele que viaja para um único local sagrado, do peregrino moderno, que diz ser aquele 

que usufrui de diversas atrações, numa certa área e num curto espaço de tempo. O mesmo 

autor, referiu que apesar das diferenças, o turista e o peregrino comportam-se da mesma 

maneira: tiram fotos, compram lembranças, levam para casa mapas e bilhetes de museus, 

cartões de hotéis, recibos do cartão de crédito, artesanato, etc..  

Já Silva (2011) diferencia 3 tipos de turistas que visitam os Santuários: os que se 

deslocam apenas com razões espirituais; os que combinam o aspeto cultural ao religioso; 

e aqueles que simplesmente disfrutam da beleza das paisagens naturais ou dos serviços 

nos Santuários.  

Cunha (1997), citado por Silva (2011), divide os visitantes em dois tipos: 

• o turismo pontual e disperso, associado a festas e romarias; 

• as correntes direcionadas para peregrinações e locais sagrados. 

Sousa e Pinheiro (2014) mencionam que este segmento do turismo é praticado por 

elementos de todas as faixas etárias, mas com uma grande predominância de adultos, 

principalmente, reformados e aposentados, com rendimentos diferenciados. 

Pinto (2006) estudou o perfil do turista religioso na Aparecida, Brasil, e concluiu 

que não havia grandes diferenças no que ao perfil, mas houve uma maior incidência de 

visitantes com o ensino superior e casados. Constatou também que a esmagadora maioria 

eram católicos praticantes, e que as atividades mais comuns eram assistir à missa, rezar 

terço e fazer orações.  
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Silva (2015) citou o Turismo do Porto e Norte de Portugal (2011), que elaborou o 

perfil do visitante durante o período da Semana Santa, em Braga. Estes visitantes situam-

se, principalmente, entre os 30 e 39 anos, e são na sua maioria portugueses e espanhóis. 

Aponta ainda o lazer como a principal motivação para a visita, aparecendo a religião em 

segundo. 

 

1.7. Estratégias do Turismo Religioso 

Num panorama onde a procura turística é cada vez mais seletiva e exigente, é 

essencial apresentar um produto turístico diferenciado e uma imagem de marca positiva 

(Silva, 2015; Cobuci e Kastenholz, 2010). 

Fullana e Ayuso (2002), citados por Castro et al. (2010, p. 5), pronunciam-se sobre 

o conceito de Turismo Sustentável, identificando-o como uma atividade que “satisfaça 

todas as necessidades económicas, sociais e estéticas e ao mesmo tempo respeite a 

integridade cultural, os processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os 

sistemas de suporte à vida”. Só assim se garantirá o futuro e o sucesso do destino turístico. 

Santos (2011), afirma a importância dos stakeholders na elaboração da estratégia 

num destino religioso. O mesmo identificou os seguintes stakeholders da Semana Santa: 

a Diocese de Braga, o Artesanato e Folclore, a Entidade do Turismo do Porto e Norte de 

Portugal, o Turismo de Portugal, os Turistas e Visitantes, a Hotelaria, os catorze 

Municípios, a População residente, a TUREL (Desenvolvimento e Promoção do Turismo 

Cultural e Religioso, CRL), as Agências de viagens, a Restauração e Similares, os Museus 

e as Empresas de animação. 

Guerra (1989) afirma que a Igreja utiliza o TR como instrumento de atração de 

crentes. O autor menciona a união das nações, o estabelecimento da paz, a compreensão 

mútua e respeito entre as pessoas como as principais referências que a Igreja pretende 

transmitir. 

De Melo (2010) recorre à noção de marketing turístico, que deve ser utilizado 

como uma ferramenta importante na obtenção dos objetivos da região, que permitam 

satisfazer as necessidades e desejos dos turistas, e na melhoria da prosperidade a longo 

prazo da comunidade local, na maximização da sua satisfação, no aumento da 
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rentabilidade das empresas locais e os efeitos multiplicadores na sua economia e na 

otimização dos impactos do turismo (De Melo, 2010). 

É bastante importante combater a sazonalidade e promover um crescimento 

turístico continuado e mais sustentável (Pereira e Vilaça, 2008) e ter atenção a fatores 

como alojamento, comércio, alimentação e lazer (Pereira, 20035; Teixeira e Júnior, 2005; 

Eusébio e Carneiro, 2012).  

Fabaré (2002) aludiu ao facto de certos destinos turísticos reconhecerem a 

relevância da sua identidade cultural a partir da criação de produtos turísticos que cativem 

um grande número de visitantes e que representem uma importante fonte de rendimento 

para o destino turístico em causa. Relembra também a importância de seguir uma 

estratégia que não descaracterize a história e tradições culturais. A este respeito, 

argumentam que é vital evitar um turismo massificado num local religioso, e o desprezo 

pelos valores culturais e religiosos, bem como impedir da banalização dos locais de fé, 

que deriva do desenvolvimento do TR (Santos, 2006; Powell, 2003; Kamil, 2000) e a 

excessiva comercialização do produto religioso (Baedcharoen, 2000, citado por Olsen e 

Timothy, 2006).  

Teixeira e Júnior (2005) estudaram o caso do Seridó, no Brasil, e referiram que 

este destino permite o aparecimento de outras atividades não religiosas, que servem de 

complemento ao produto religioso, e proporciona outras alternativas de lazer que 

contribuem para o aumento do tempo de permanência do visitante e o desenvolvimento 

da economia local. Referem também o aparecimento de pousadas, hotéis, motéis, 

restaurantes, comércio de artesanato, mercado informal, transportes, bares nos centros de 

peregrinação como elementos que contribuíram para a criação de empregos, para a 

melhoria do nível de vida da comunidade e para o desenvolvimento da economia local.  

Maio (2009) inferiu que, apesar do aumento da procura em certos destinos 

religiosos, isso não significou uma melhoria ao nível da infraestrutura turística. Reitera a 

importância de um planeamento das atividades turísticas religiosas que beneficie a região 

e que preserve as tradições. Querendo proporcionar alternativas de lazer aos turistas e 

torná-las agradáveis para que estes prolonguem a estadia nestes locais e estimulem o 

                                                           
5 Citado por Santos (2011) 
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consumo de bens e serviços (Dias e Silveira, 2003; Santos, 2011), a diversificação e 

complexificação da oferta de serviços e produtos é peça essencial. 

Santos (2006) expressa a importância da utilização dos recursos e de uma 

colaboração de todas as partes interessadas num entendimento entre as entidades não 

religiosas, públicas e privadas, que permitirá fidelizar o turista, evitar a oscilação da 

procura e a sazonalidade, bem como, o crescimento da economia e a criação de emprego.  

Focando-se mais no estudo de caso sobre que se debruçaram, Pereira e Peres 

(2010) reforçaram a ideia de oportunidade que é a ligação e cooperação com a Galiza, e 

da oferta de um produto religioso conjunto entre Braga e Santiago de Compostela, 

entendida como oportunidade única para o desenvolvimento regional e para o sucesso 

turístico. 

 
 

1.8. Impactes económicos do Turismo Religioso 

Semedo (2013) alude à importância de uma avaliação dos impactes do turismo, 

uma vez que auxiliam a população residente, as empresas turísticas, a população, os 

consumidores e o poder público no planeamento estratégico.  

Mason (2009), citado por Pereira (2014) e Vukonić (2002), refere que os impactes 

económicos são os mais estudados na área do turismo. A economia e a religião têm sido 

forças influentes na formação da história mundial (Olsen e Timothy, 2006).  

Segundo a OMT, citada por Pereira (2014), a crise económica mundial não tem 

afetado o Turismo em anos recentes, sendo que se atingirão os 1,8 mil milhões de turistas 

em 2030.  

Pereiro Pérez (2009), cita Santana (1997), que explica os impactes económicos 

como sendo os custos e benefícios que resultam do desenvolvimento e uso dos bens e dos 

serviços turísticos. Para ele, os principais impactes económicos são: o aumento de 

benefícios económicos nas áreas de destino; o desenvolvimento da oferta de bens e 

serviços turísticos; e, por fim, o contributo para a balança de pagamentos.  

Pereiro Pérez (2009, p. 90) afirma também que um “impacto económico muito 

importante é o das despesas do turista, que se distribuem geralmente entre alimentação, 

alojamento, transporte, compras e outras”. De Melo (2010) afirma que as despesas que os 
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turistas têm no destino beneficiam os empresários, o emprego e as receitas do território, 

via impostos. Entretanto, entende também que é vital diferenciar o “efeito económico 

originado pelo gasto turístico (seus efeitos à medida que se infiltram na economia local) 

e o causado pelo desenvolvimento da atividade turística (efeitos provocados pela 

construção e financiamento das instalações turísticas)” (De Melo, 2010, p. 7). 

Martinez et al. (2006), citado por Silva (2011) e Santos (2011), afirmam que o 

impacte económico do turismo é medido pela amplitude de gastos por parte dos turistas, 

e que, por conseguinte, dá origem a uma cadeia de atos económicos bastante complexa, 

que aumentam a produção e o emprego. Mason (2009), citado por Pereira (2014), refere 

a contribuição para a balança financeira, para os rendimentos do Estado, para a criação 

de empregos e para o desenvolvimento regional como consequências positivas do 

turismo. Por outro lado, cita a inflação e o aumento da despesa com infraestruturas, 

serviços e atrações turísticas, como consequências negativas.  

De Melo (2010, p. 7) expõe a ideia que o “efeito económico é a principal razão 

para atrair e desenvolver o turismo numa zona”, e que beneficia os empresários, residentes 

e o investimento na região. Defende também que os efeitos e impactes do turismo 

“dependem do volume e características dos turistas (duração da estadia, atividade, meio 

de transporte, organização da viagem, etc.)” (De Melo, 2010, p. 7). Já o desenvolvimento 

do turismo é influenciado pela “natureza dos recursos (características naturais, nível de 

desenvolvimento, estrutura politica e social, etc.) e pela sazonalidade” (De Melo, 2010, 

p. 7).  

Mathieson e Wall (1990), citados por De Melo (2010), referem os efeitos 

económicos turísticos primários, secundários e terciários. Os primários são “efeitos 

diretos, de medição fácil, referem-se ao gasto realizado pelos visitantes internacionais 

num determinado país e ao realizado pelos nacionais desse país no estrangeiro” (De Melo, 

2010, p. 7). Incluem os fluxos recebidos pelas empresas turísticas (hotéis, restaurantes, 

táxis, transporte, etc.) diretamente dos visitantes. Os secundários dizem consistirem no 

“gasto turístico à medida que este é infiltrado pela economia local” (De Melo, 2010, p. 

7). O autor diferencia-os em diretos, indiretos e induzidos. Por fim, os terciários são 

constituídos pelos “fluxos monetários que não foram iniciados diretamente pelo gasto 

turístico, mas que estão de alguma forma relacionados com a atividade turística” (De 

Melo, 2010, p. 7). 
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Vorzsák & Gut (2009) referem que o turismo desempenha um papel duplo: um 

papel direto, que consiste nas receitas geradas que contribuem para a riqueza nacional e 

para o desenvolvimento económico e regional; e um papel indireto, que consiste no 

desenvolvimento de outros setores que apoiam as atividades turísticas, como por 

exemplo, transportes, telecomunicações e comércio.  

Santos (2011) menciona a criação de emprego, a divulgação da imagem do 

destino, o aumento do volume das vendas, do consumo de produtos locais e a colheita de 

impostos como os impactes económicos positivos do turismo. Aponta o custo do evento, 

a dependência excessiva do evento, a mão-de-obra desqualificada da área, bem como o 

aumento do custo de vida e a sazonalidade turística como os impactes negativos. Brunt et 

al. (1999), por seu turno, sublinham a subida do nível geral dos preços. 

Segundo Dritsakis (2004), o turismo tem os seguintes impactes na economia:  

i) Ao nível do emprego, reduz a propensão à emigração, contribuindo para a 

retenção das pessoas no país; 

ii) Ao nível do setor empresarial, há um incremento da produção industrial e 

agrícola e das atividades de indústrias relacionadas com serviços 

(transportes, telecomunicações, agências de viagens, entre outros), para 

acompanhar o crescente mercado de turismo; 

iii) Ao nível do rendimento, a contribuição do mesmo para o PIB do país, 

aumentando o rendimento dos residentes em áreas menos desenvolvidas 

(o autor em questão refere que há uma ligação estreita entre o emprego e 

os efeitos no rendimento); 

iv) Ao nível da cultura, há um maior envolvimento com outros valores e 

tradições; 

v) Ao nível fiscal, a atividade turística traz benefícios para a economia 

pública, especialmente ao nível local. 

A literatura aponta para os três tipos de empregos criados pelo turismo: o direto, 

indireto e induzido.  

• Direto 
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o os gastos dos visitantes nas instalações turísticas, conforme 

sublinhado por Mathieson e Wall (1990), citados por De Melo 

(2010); 

o as vendas de serviços das empresas turísticas, de que são o exemplo 

do alojamento turístico, as agências de viagem e os organismos 

estatais turísticos (Santos, 2011); 

• Indireto 

o a venda de recordações - que não é fruto dos gastos diretos, mas 

pertence ao setor turístico (Mathieson e Wall, 1990), citados por 

De Melo, 2010); 

o as vendas das empresas do artesanato, por exemplo – isto é, neste 

caso, empresas relacionadas com o turismo (Santos, 2011). 

• Induzido 

o gastos da população residente derivados das receitas provenientes 

do turismo, por exemplo, no setor a construção (Mathieson e Wall, 

1990, citados por De Melo, 2010); 

o por exemplo, produtos das empresas têxteis que beneficiam do 

desenvolvimento da procura turística mas estão fora do setor 

turístico (Santos, 2011). 

Moniz (2008), citado por Trigueiros (2015), analisa o desenvolvimento regional 

sob três perspetivas: na qualidade de criador de empregos diretos e indiretos associados 

ao património; em novos investimentos em matéria de imagem, atração e competitividade 

da região; e, por último, na dimensão de integração e aproximação da população.  

É difícil discutir e suportar com argumentos o tamanho do TR, dado a 

insuficiência de dados (Vukonić, 2002). Neste estudo, houve um maior foco nos impactes 

económicos, mas reconhece-se o forte impacte do TR nas vertentes políticas, 

socioculturais, tecnológicas e ambientais na comunidade, nos stakeholders e no destino 

turístico.  

Teixeira e Júnior (2005), Pereira e Peres (2010) e Ribeiro (2010), citado por Júnior 

e Silvino (2016), referem que não importante que as motivações do turista tenham cariz 

religioso ou não, uma vez que, a sua viagem e permanência envolve sempre o consumo 

de bens e serviços que são fornecidos por empresas e outras instituições que vão para 
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além daquelas mais ligadas ao turismo. Para De Melo (2010), o peregrino é igual a 

qualquer outro visitante, uma vez que consome bens e serviços do destino turístico. 

Dias (2010), dá o exemplo de Fátima, argumentando que se não fosse o TR, esta 

seria apenas um centro urbano e não se tinha realizado o investimento forte na cidade e 

na melhoria das condições de receção dos turistas. Ribes (2006), que analisou o impacte 

que as festas populares Moros y Cristianos em Calpe, Espanha, tem na região, e inferiu 

que os dois dias de celebrações geram entre 11 a 18% do saldo turístico anual em Calpe. 

Santos (2006), Olsen & Timothy (2006), Pereira (2014) e Analistas Económicos 

de Andaluzia (2009), afirmam que o TR contribui para o crescimento e progresso 

regional, e para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Dias e Silveira (2003) 

defendem que, apesar de uma grande escassez de estudos acerca do TR e seus impactes 

económicos, este segmento contribui para o desenvolvimento da economia local, e, por 

conseguinte, do alojamento, comércio, gastronomia e lazer.  

Da Silveira (2004) referiu os setores das agências de viagem, do transporte aéreo 

e rodoviário, alojamento, artesanato, comércio e de serviços de apoio como aqueles que 

mais beneficiam do TR. Argumenta também o peso que teve no desenvolvimento regional 

e na “revitalização da economia local de muitos municípios de pequeno porte no Brasil” 

(Da Silveira, 2004, p. 12) e nas atividades paralelas que ganharam maior espaço. 

Ribeiro (2006) enuncia o comércio ligado à atividade religiosa, o alojamento, a 

hotelaria e o lazer como os segmentos que mais beneficiam com o TR. Silva (2011), cita 

Muizon (1998), que expõe o TR como parcela integrante da atividade turística, e infere 

que a “religiosidade das multidões movimenta consideráveis somas de dinheiro, 

suscitando uma atividade económica ligada à produção industrial (construção trabalhos 

públicos), aos transportes, ao turismo e a todas as atividades indutoras (hotéis, 

restaurantes, comercio artesanato) originando de forma inequívoca um considerável 

impacto no território” (Silva, 2011, p. 39). 

Pinto (2011, p. 27) aponta a “melhoria da qualidade de vida da população local, 

pelo aumento de postos de trabalho, assim como, da valorização do património cultural, 

principalmente, de carácter religioso de forma a estes se sustentarem no tempo e no 

espaço” como os principais impactos do TR.  
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Para Teixeira e Júnior (2005), o turismo envolve o movimento contínuo de 

pessoas para um destino turístico, visto que, esta deslocação provoca profundas alterações 

ao nível económico, político, cultural, social e ambiental. Revelam também que a 

religiosidade sempre foi um fator de extrema preponderância, que permite a melhoria da 

qualidade de vida e que tem um grande potencial de empregabilidade. Citam o caso da 

Aparecida, no Brasil, referindo que o segmento religioso é responsável por 90% do PIB, 

e por 80% da empregabilidade da região, referindo também a importância da venda de 

artefactos para países europeus e asiáticos. 

Já Pereira e Vilaça (2008) mencionam o forte impacte no setor terciário. Além do 

mencionado, Sousa e Ribeiro (2014) destacaram o desenvolvimento da restauração e de 

serviços turísticos a nível do alojamento e das infraestruturas. 

Contudo, Shackley (2002) enuncia que o excessivo número de visitantes pode 

afetar o local, bem como o roubo, o vandalismo, a degradação, o excesso de ruído e a 

confusão. Por sua vez, Teixeira e Júnior (2005) referem a massificação, os 

congestionamentos, a poluição, e lotação de igrejas e templos como os principais 

impactes negativos do TR e que podem limitar o sucesso de um destino religiosos, que 

acontecem devido a deficiências de infraestruturas e de planeamento.  

Pereira (2003), citado por Santos (2011), concluiu que o alojamento, comércio, 

alimentação e lazer são os setores mais afetados pelo TR. Concluiu também que o TR 

tem um impacte económico significativo na cidade de Braga, correspondendo a 40% das 

receitas totais do setor do alojamento e 15% do setor da restauração.  
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CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO DA CIDADE E DO EVENTO 

 

2.1. Braga 

Braga, com mais de 2000 anos de existência, está localizada no Noroeste de 

Portugal, entre o Rio Minho e Rio Douro, e é também conhecida por “Cidade dos 

Arcebispos”. Pertence à província tradicional do Minho, e é uma região densamente 

povoada, com 183,4 km2 de área, e tinha em 2011 uma população de cerca de 180 mil 

habitantes (o que equivale a um aumento de 10% em relação aos Censos de 2001), de 

diversas nacionalidades espalhados por 37 freguesias.  

Foi distinguida em 2012 como Capital Europeia da Juventude, e as previsões 

apontam para que seja um dos concelhos com maior crescimento nos anos que se 

avizinham (Jornal de Negócios, 2017). Dispõe de uma localização geográfica 

privilegiada, vizinha de concelhos como Guimarães, Barcelos, Póvoa de Lanhoso, Vila 

Verde e Vila Nova de Famalicão.  

Também conhecida como Bracara Augusta, possui uma história bi-milenar, que 

remonta a 16 a.C. Esta tem uma forte ligação à Igreja, sendo uma das cidades cristãs mais 

antigas do mundo, e é detentora de um património histórico e cultural vasto e riquíssimo.  

Tem inúmeras referências religiosas autênticas e de valor inestimável, com 

destaque para a Sé de Braga, os Santuários do Bom Jesus, do Sameiro, e de São Bento da 

Porta Aberta e o Mosteiro de Tibães. Enumeram-se também a Igreja da Misericórdia de 

Braga, as Ruínas Romanas das Carvalheiras, a Basílica de São Martinho de Dume, o 

Palácio Episcopal Bracarense, o Arco do Bom Jesus, o Elevador do Bom Jesus, a Casa 

dos Crivos, o Largo do Paço, a Ponte do Porto, o Castelo de Braga, o Museu Regional de 

Arqueologia D. Diogo de Sousa e o Museu Pio XII, como marcos significativos do 

Património Cultural e Religioso de Braga.   

Há uma maior valorização do património natural e ambiental do Concelho de 

Braga ao nível da preservação e na integração do meio ambiente no estilo de vida dos 

cidadãos, nomeadamente na sensibilização de comportamentos e hábitos da população. 

Sublinha-se a construção de áreas arborizadas, que tem cimentado a relação com o meio 

ambiente e fornecem lugares de convívio e lazer. Bom Jesus, Sameiro, Praia Fluvial de 

Adaúfe e o Jardim de Santa Bárbara são bons exemplos disso. 
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É uma cidade dinâmica e diversa, provada pela agenda recheada em termos 

culturais e religiosos, que dada a sua popularidade e simbolismo se tornaram tradições. 

Além da Semana Santa, é também importante ressalvar o S. João, a Braga Romana, as 

Festas Académicas do Enterro da Gata, as Peregrinações ao Sameiro, a AGRO (Feira 

Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação), a Feira do Livro de Braga e a 

Noite Branca, como as principais tradições e/ou festividades da cidade.  

Possui também um número significativo de estabelecimentos hoteleiros de 

qualidade, que permitem acomodar o cliente da melhor maneira.  

Na Cultura, o Artesanato tem aumentado a sua notoriedade internacional e, na 

Arte Sacra, são as representações bíblicas que assumem o maior destaque. Já a Música é 

marcada pela música popular portuguesa e música religiosa, onde se distinguem o Coro 

da Sé de Braga, o Coro Académico da Universidade do Minho e o Conservatório Calouste 

Gulbenkian. Os espaços de cultura mais populares são o Theatro Circo, a Biblioteca Lúcio 

Craveiro da Silva, o Auditório do Instituto Português da Juventude, o Palácio do Raio e  

o Parque de Exposições de Braga.  

A Gastronomia é um ponto forte da região, onde se destacam o bacalhau à Narcisa, 

o arroz de pato, o cabrito e rojões à moda de Braga, o bolo-rei escangalhado e o pudim 

Abade de Priscos. 

É também uma cidade dedicada ao desporto, com diversos espaços para a prática 

desportiva de diversas modalidades e para a melhoria da condição física, assim como o 

bem-estar físico e psicológico da população.  

Ao nível de Transportes, os TUB sobressaem, providenciando uma série de 

autocarros ao longo de 76 percursos. Para além da central de camionagem, com ligações 

diárias para destinos regionais e nacionais, há o aeródromo e a estação ferroviária, 

localizada muito perto do Centro Histórico e do centro da cidade.  

 

2.2.Semana Santa 

Também conhecida como Semana da Paixão, é a principal festividade religiosa e 

atratividade turística em Braga. É, sem qualquer dúvida, a mais vistosa e famosa de todas 

em Portugal, e que tem assumido uma importância inigualável desde 2002.  
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É um evento único e com um enorme significado, e que diz respeito a um conjunto 

de manifestações e culturais e religiosas, com momentos únicos de vivência espiritual. 

Esta semana oferece vias-sacras, missas, ciclo de conferências “Nova Ágora”, concertos 

com os Coros da Santa Casa da Misericórdia, da UM e da Sé do Porto, espetáculos, 

exposições, representações teatrais e procissões com centenas de figurantes, aliada aos 

arcos de rua, pendões e outdoors que fazem parte da decoração da cidade. Estes eventos 

aliados ao património da região são promovidos como produtos turísticos de cunho 

cultural e religioso. 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para 

que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16, Bíblia 

Sagrada), ou seja, importa refletir, mais que nunca, no exemplo de Cristo e no que ele 

representou para nós, e de um amor sem limites e de uma doação total. Esta celebraçao A 

Semana Santa deseja transmitir a mensagem de Cristo e educar todos os que a vivem 

(Portal Semana Santa Braga). 

As festividades da Quaresma e da Semana Santa são planeadas preparadas e 

promovidas por uma comissão composta por elementos a título individual e entidades 

como: o Cabido da Sé de Braga, a Santa Casa da Misericórdia de Braga, a Irmandade de 

Santa Cruz, a CMB, a Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, a ACB e a AIM.  

Conta com outros apoios como por exemplo, a Confraria do Bom Jesus, a UM, o 

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, a Junta de Freguesia e a Paróquia de S. 

Victor, a TUB, a PSP, a Polícia Municipal, o Posto de Turismo de Braga, o Tesouro-

Museu da Sé de Braga, entre outros. Bem como, o Correio do Minho, Antena Minho, 

Diário do Minho e Rádio SIM. 

Paralelamente, criou-se o “Mercado da Páscoa em Braga”, que consiste na 

cooperação do Município de Braga com a Associação de Artesãos da Região do Minho, 

que promove os produtos regionais. 

É uma tradição religiosa que advém do século XVI, que sofreu desenvolvimentos 

e inovações, porém conservando os elementos próprios e únicos. Enquadra-se no ciclo 

litúrgico cristão, é preparada ao longo da Quaresma, começando no Domingo de Ramos 

e acabando no Domingo de Páscoa, onde se celebra a Paixão, a Morte e a Ressurreição 

de Cristo, nosso guia e salvador.  
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O Domingo de Ramos inaugura a Semana Santa, dado que celebra a entrada 

triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, para consumar o seu mistério Pascal. É uma entrada 

marcada pela sua Ressurreição gloriosa, na Jerusalém Celeste (Portal Semana Santa 

Braga).  

Na quarta-feira Santa, o ponto alto é a Procissão da Burrinha, que é organizada 

pela Paróquia e pela Junta de Freguesia de S. Vítor desde 1998, e que simboliza o percurso 

salvador do povo de Deus, com o lema “Vós sereis o meu Povo”. Retrata os momentos 

históricos da vida de Cristo. Apresenta um cortejo com dois quilómetros e meio de 

extensão, e representa, principalmente, a Aliança de Deus com o seu povo e conta com 

cerca de 800 figurantes (Diário do Minho, 14/04/2017). 

A sexta-feira Santa representa o drama incomensurável da morte de Cristo no 

Calvário, que Ele se deparou nos momentos que antecederam a sua execução. A Missa 

não é celebrada, e o altar é desnudado, representando a Morte do Senhor. A Procissão do 

Enterro do Senhor, é a mais comovente procissão e é também considerada o ponto alto 

das celebrações (Portal Semana Santa Braga). 

O Domingo da Ressurreição, é o dia santo mais importante da Semana Santa, o 

aniversário do triunfo de Cristo, e o primeiro dia no mundo novo com Cristo ressuscitado. 

Simboliza a reunificação do corpo e espirito de Jesus Cristo depois de morrer crucificado. 

a redenção da humanidade e a libertação do Filho de Deus (Portal Semana Santa Braga). 

Sendo que a UNICRE (Instituição Financeira de Crédito, SA), uma entidade que 

gere cartões bancários, refere que o movimento de cartões de crédito e débito em Braga 

na Semana Santa é cerca de duas vezes maior do que no Natal e no São João (Correio do 

Minho, 10/11/2016).  

 

2.3. Património Religioso 
 

É inegável o valor do património na cidade. É considerado o segundo maior centro 

de peregrinação do país, consegue atrair cada vez mais visitantes nacionais e 

internacionais. Em Braga encontram-se inúmeras referências ao Catolicismo, tais como 

Santuários, Igrejas, Capelas, Museus e Mosteiros. 
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A Sé de Braga é o ex-libris da cidade, sendo dos templos mais emblemáticos, 

famosos e visitados do país. É um símbolo e uma referência de Braga, e é também a 

Catedral mais antiga do país. A sua origem data do ano 400 e é a principal atração turística 

religiosa da região. A sua história é rica e importante, e é, desde 1910, considerada 

monumento nacional. Integra ainda o Museu de Arte Sacra, onde estão alguns dos mais 

belos tesouros da arte nacional 

O Santuário do Bom Jesus do Monte encontra-se num ambiente arquitetónico 

singular e numa área que se estende ao longo de 50 hectares. Encontram-se aí, também, 

alguns estabelecimentos hoteleiros e de restauração, uma bela área arborizada e o 

famosíssimo Elevador do Bom Jesus, o primeiro funicular da Península Ibérica e o mais 

antigo do mundo a utilizar o sistema de contrapeso da água para se movimentar. Da 

mesma forma, é conhecido pela lindíssima vista que proporciona da paisagem da cidade. 

É um ponto turístico de reputação mundial, e apesar da vertente da religiosidade 

associada, é também um lugar romântico, de convívio e lazer e um lugar bastante utilizado 

pelos bracarenses para a prática desportiva. 

O Santuário do Sameiro é considerado o segundo Santuário de devoção Mariano 

do país, atrás de Fátima, com peregrinações bastante populares, como as do primeiro 

domingo de junho e do último domingo de agosto. No exterior, destaca-se o amplo 

escadório, um vasto espaço para o estacionamento, o parque arborizado e os jardins em 

torno da basílica, assim como a lindíssima vista panorâmica a cerca de 500 metros de 

altitude (Portal We Braga).  

A Igreja da Misericórdia localiza-se no Centro Histórico da cidade, nas 

proximidades da Sé de Braga. No interior, destaca-se o altar-mor dedicado à Nossa 

Senhora da Misericórdia. É desde 1977 considerada como Imóvel de Interesse Público.  

 

  



48 
 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

3.1. Introdução 

Escolhido o tópico do TR, uma área que tem despertado curiosidade e interesse 

de muitos autores, houve que equacionar como tratar o tema na realidade concreta que se 

pretende aproximar. A escolha do local de estudo foi a cidade de Braga, nomeadamente 

a Semana Santa, onde o turismo experimentou uma franca expansão em anos recentes. 

Como foi dito, o presente estudo tem como objetivo obter um maior conhecimento 

sobre o TR como fator de alavancagem local. Para tal, tem-se os seguintes objetivos de 

investigação:  

i) Compreender o conceito de TR; 

ii) Identificar o perfil do turista religioso, assim como as suas motivações; 

iii) Identificar as principais diferenças entre os turistas e os excursionistas; 

iv) Identificar os fatores críticos de sucesso de Braga; 

v) Avaliar o impacte do TR e da Semana Santa na cidade de Braga e no 

desenvolvimento regional. 

Foram recolhidos dados secundários relacionados com o tópico em questão, dado 

que, foram utilizadas fontes secundárias, como publicações académicas, artigos e bases 

de dados estatísticas, bem como revistas e websites, para uma melhor contextualização 

teórica sobre a temática. 

Esta investigação tem um carácter exploratório, e visa a obtenção de resultados 

práticos que auxiliem a compreensão da temática. Na aproximação empírica prosseguida, 

recorreu-se a uma pesquisa quantitativa e qualitativa. 

 

3.2. Inquérito por questionário 

Na investigação quantitativa, realizaram-se inquéritos, que segundo Finn et al. 

(2000), é o método de pesquisa mais utilizado na área do turismo. O inquérito é de 

“administração indireta”, uma vez que “o próprio inquiridor o completa a partir das 

respostas que lhe são fornecidas pelo inquirido” (Quivy & Campenhoudt, 2013, citado 
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por Silva, 2015, p. 57). Essa aproximação permite uma menor taxa de rejeição e uma 

investigação mais precisa acerca da temática, que garante a privacidade dos inquiridos, 

uma maior precisão de respostas e uma maior facilidade na análise dos dados. 

A inquirição foi realizada face a face, com questões essencialmente fechadas, 

pretendendo-se avaliar se a realidade percebida pelo consumidor e os seus 

comportamentos, de modo a conhecer, isto é, o turista. Pretendeu-se ainda identificar o 

perfil da procura e as suas motivações, os pontos fortes e fracos desta experiência e 

possíveis sugestões que os inquiridos pudessem dar para a melhoria do serviço prestado, 

e para o reforço da atratividade do destino. 

No questionário, houve o cuidado de se verificar se todas as questões eram 

necessárias e capazes de serem respondidas pelos inquiridos. Foi elaborado de forma a 

ser breve e conciso. Foi elaborado com uma linguagem simples, clara e objetiva, de forma 

a não suscitar dúvidas aos inquiridos. Foram usadas questões de resposta aberta e fechada, 

bem como Multi-item e Rank Order (escala que pede ao respondente para colocar um 

conjunto de itens em algum tipo de ordem), de modo de modo a facilitar a categorização 

das variáveis e a análise de resultados. 

Foi elaborado tendo em conta as questões de investigação e foi dividido em 4 

partes: a primeira tinha o objetivo de percecionar o tipo de turista com que estávamos a 

lidar; a segunda parte tinha o intuito de identificar as motivações que guiavam o visitante; 

a terceira secção visava avaliar a experiencia turística do ponto de vista da procura, tendo 

um espaço reservado para sugestões e/ou reclamações; a última destinava-se a identificar 

o perfil sociodemográfico do inquirido, como, por exemplo, a idade, género, estado civil, 

rendimento, entre outros. 

Ferreira e Campos (2001, p. 17) citam Barnett (1991), que define população-alvo 

como a “totalidade dos elementos sobre os quais incide a nossa análise e dos quais se 

pretende obter informação”. A população-alvo deste questionário diz respeito aos 

visitantes cujo propósito era o de visitar os locais de fé e/ou apreciar os eventos religiosos 

que a cidade de Braga tem para oferecer, sejam eles bastante devotos ou turistas casuais 

que usufruam destes locais de culto, com mais de 18 anos, excluindo os atuais habitantes. 
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Antes da implementação dos questionários, foi efetuado um pré-teste do 

questionário, e foram identificados os erros e problemas, que foram desse modo alterados, 

o que também possibilitou perceber que seria necessário entre 8 a 10 minutos para 

responder às 28 perguntas do mesmo (apêndice 1 e 2). Tendo em conta as limitações 

horárias que tive, este levantamento de dados quantitativos foi realizado durante a Semana 

Santa, no Centro Histórico, perto da Sé de Braga, nos dias 13, 14 e 15 de abril, de modo 

a obter um grande número de respostas válidas e úteis. 

 

3.3. Entrevista 

Apesar dos questionários serem o principal método utilizado, foi também 

realizada uma análise qualitativa, de modo a complementar a informação. Minayo (2001), 

citado por Chaves (2013, p. 18), defende que a pesquisa qualitativa “favorece a 

valorização do universo correspondente ao espaço mais profundo das relações, aos 

processos e fenómenos que não podem ser reduzidos a simples operacionalizações de 

variáveis”. 

De modo a aliar a compreensão da temática, foram realizadas 6 entrevistas, com 

uma duração média de 45 minutos. Quivy e Campenhoudt (1998), mencionam a 

entrevista como um modo que leva “o interlocutor a exprimir a sua vivência ou a perceção 

que tem do problema que interessa ao investigador”.  

Nas entrevistas, teve-se o auxílio de um guião que, apesar de servir de orientação 

para o desenvolvimento da mesma, e que Ghiglione e Matalon (1997), citado por Pires 

(2012, p. 56), defendem que “confere liberdade quanto à ordem de abordagem dos 

diferentes temas do esquema, que é estruturante e impõe um quadro de referência ao 

investigador”. Para Moreira (1994), é uma lista de questões a seguir de forma livre, de 

forma a dar espaço para uma exploração mais aprofundada de novas temáticas e novos 

conceitos. Este (apêndice 3) tem uma linguagem clara e objetiva, tendo sempre presente 

o que foi lido e estudado na revisão da literatura e questões que respondessem ao 

pretendido.  

As entrevistas foram feitas presencialmente, com recurso a um gravador áudio e 

com o consentimento dos entrevistados, que permitiram o uso futuro da gravação no 
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âmbito deste projeto, e de forma a extrair toda a informação útil da mesma. Estas foram 

marcadas com antecedência, via email ou telefone, num horário que beneficiasse ambas 

as partes. 

De Oliveira (2010) defende o uso de entrevistas semiestruturadas, onde são 

apresentados tópicos de conversa, em vez de questões fechadas, permitindo respostas 

subjetivas por parte do entrevistando. O “entrevistador segue um guia de questões, mas 

deve estar preparado caso a entrevista mude de caminho” (De Oliveira, 2010, p. 4).  

As entrevistas são semiestruturadas, de modo a evitar respostas padronizadas, e 

foram escolhidos diversos agentes de influência distintos, com elementos ligados ao 

Turismo e à Semana Santa, a fim de retirar os diferentes pontos de vista e diferentes 

realidades a que estes estão sujeitos. O propósito destas foi o de compreender o 

planeamento e a importância desta celebração religiosa, assim como, as alterações 

realizadas pelas entidades para satisfazerem o aumento da procura, os fatores críticos de 

sucesso do TR e a importância para a cidade. 

A última etapa diz respeito ao trabalho de gabinete, onde se analisaram os dados 

quantitativos, com recurso à ferramenta estatística SPSS 24, que é bastante utilizada neste 

tipo de estudos. Fez-se uma análise descritiva por frequência dos itens de pesquisa, 

seguida do cruzamento de variáveis, de modo a encontrar padrões e/ou irregulares, e uma 

análise dos clusters. No que se refere às entrevistas, fez-se a transcrição e análise das 

mesmas.  

Na secção seguinte, analisa-se toda a informação e a amostra recolhida e 

retiraram-se todas as conclusões necessárias.  
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS 

Nesta secção, realizei um pequeno levantamento de dados que considero 

pertinentes para o tema em questão. Apesar da importância do TR, a informação nacional 

e internacional acerca do tema é bastante escassa, o que dificulta a mensuração dos fluxos 

de TR. 

Apesar da crise económica que assolou Portugal, a economia nacional tem 

apresentado indicativos de melhoria, como, por exemplo, no PIB, que em 2016 aumentou 

1,4% em relação ao ano anterior, ascendendo aos 185 mil milhões e o Saldo da Balança 

turística aumentou 12,7% (ET, 2016). Para a WTTC, o setor do turismo gerou 11,3 mil 

milhões de euros (6,4% do PIB) de receitas, e estima ainda que atingirá 14,6 mil milhões 

em 2026 (Diário de Notícias, 07/07/2017). 

Tal como o PIB, o investimento em Portugal aumentou, rondando os 2,4 mil 

milhões de euros em 2015, o que representa 8,9% do investimento total no país. A WTTC 

(2016) afirma também que o turismo é responsável por 284 milhões de empregos em todo 

o mundo e vai chegar aos 370 milhões em 10 anos (Diário de Notícias, 23/12/2016).  

O gabinete oficial de estatísticas da UE admite que Portugal recebeu 60,6 milhões 

turistas em 2016. Desses, estima-se que 3,3 milhões sejam atraídos pelo TR (Observador 

Online, 27/06/2017).  

Cerca de 19,1 milhões de viagens respeitam ao turismo doméstico (aumento de 

0,2%) e, desses, 2,9% tem a religião como motivo da deslocação (ET, 2015).  

O setor de alojamento teve um ano positivo, com o número de hóspedes, de 

dormidas (mais 9,1% que em 2015) e de proveitos (mais 18,1% do que em 2015) a 

aumentarem (ET, 2016). 

A WTTC (2016) afirma que, no final de 2015, os transportes e turismo eram 

responsáveis por 363 mil empregos, que representam cerca de 7,9% do emprego no país. 

Acredita também que haja um aumento de 4,6% do emprego em 2016 e que represente 

um milhão de trabalhos em 10 anos (Diário de Notícias, 23/12/2016). Entre março de 

2017 e março do ano anterior, houve uma subida de 144.800 postos de trabalho em 

Portugal. Esta subida, única, deveu-se sobretudo ao turismo, nomeadamente no setor do 

alojamento e restauração, que registou 39 mil novos postos de trabalho (Jornal Público, 

27/06/2017). 
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No que concerne à cidade de Braga, recebeu a visita de cerca de 210 mil turistas 

em 2015, que corresponde a um aumento de 22% em relação a 2014, com cerca de 30% 

dos visitantes a serem domésticos, e com uma grande percentagem de turistas da França, 

Espanha e da Holanda. De 2005 a 2015, Braga registou um aumento de 468% no que 

respeita ao número de turistas.  

Quanto ao alojamento em Braga, a PORDATA (2014), faz referência a um 

crescimento de 12,5% e 25% face ao ano de 2013, no que respeita ao número de 

estabelecimentos e de dormidas.  

António Barroso, do Gabinete de Apoio da CMB, reitera essa ideia, ao apontar 

um crescimento de 20 a 25% no setor, no que respeita ao primeiro trimestre de 2017, 

superando os registos nacionais (Diário do Minho, 14/04/2017). 

Para a WRTA, atualmente o TR movimenta cerca de 330 milhões de pessoas, que 

se deslocam por motivos religiosos, e dizem respeito a 600 milhões de viagens. Estes 

geram uma receita de18 mil milhões de euros (Vilas Boas, 2012). 

O Cristianismo é a religião mais representativa no mundo, com cerca de 1,2 mil 

milhões de católicos, que corresponde a mais de um terço da população mundial (BBC, 

2012), e em Portugal representam cerca de 81 a 88% (INE, 2015). Contudo, o TR 

representa entre de 10 a 14% do turismo nacional (Observador Online, 27/06/2017). 

Braga esperava receber cerca de 60 mil visitantes durante a Semana Santa de 2017 

(TV Europa, 05/05/2017). A ACB estimava que a festividade de 2015 tivesse proveitos a 

rondar os 4 milhões de euros, o que equivale a um aumento de 16% em diversos setores, 

face a 2014. A Comissão da Semana Santa informou que a organização do evento rondou 

os 180 mil euros, e que teve um retorno de 22 euros por cada euro investido (ACB, 2015). 
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CAPÍTULO V – ANÁLISE QUANTITATIVA 
 

5.1. Amostra 

A amostra de inquiridos aqui usada foi recolhida no Centro Histórico durante a 

Semana Santa, nomeadamente na Sé de Braga, devido à grande afluência de visitantes a 

essa área, e de modo a obter um grande número de observações úteis à dissertação. 

Depois de realizado o filtro e a eliminação de questionários que não se adequavam 

e aqueles com respostas incompletas, houve a segregação dos questionários recolhidos 

em dois conjuntos: os turistas; e os excursionistas. Tal como definido previamente na 

revisão de literatura, os turistas pernoitam no destino em questão, ao contrário dos 

excursionistas.  

Sendo assim, foi recolhida uma amostra de 56 turistas e 35 excursionistas, que 

equivalem a cerca de 62% de inquiridos que pernoitam pelo menos uma noite na cidade, 

completando 91 observações (n=91). 

 

5.2. Estatísticas descritivas 

 

5.2.1. Perfil do inquirido 

No que respeita ao género, a maioria dos inquiridos é do sexo masculino, com 

uma percentagem a rondar os 62%. 

Gráfico 1 - Sexo 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 
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A faixa etária com maior percentagem de inquiridos diz respeito às idades 

compreendidas entre 41 e 60 anos, com cerca de 48% de respostas, seguida da faixa etária 

dos 20 aos 40 anos, com 35%. A média de idades deste questionário ronda os 46,4 anos, 

a idade mais baixa é 22 anos e a mais alta foi 75 anos. 

Gráfico 2 - Idade 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

 

No que concerne ao estado civil, cerca de 59% dos visitantes são casados e cerca 

de 32% são solteiros. 

Gráfico 3 - Estado Civil 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 
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A maioria dos visitantes realiza turismo doméstico, o que diz respeito a 49% das 

observações. A Espanha é o país que se segue, com uma percentagem a rondar os 19%. 

Também se obtiveram respostas de nacionais de países como Brasil, França, Alemanha, 

EUA, Escócia e Suíça. Em Portugal, com aproximadamente 29%, o Porto, é a cidade mais 

representada, sendo seguida por Lisboa e Funchal, com 9,5% cada. 

Gráfico 4 - País de residência 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

Quanto ao rendimento mensal do agregado familiar, a maior percentagem dos 

inquiridos, mais propriamente 42%, admitiu que o rendimento mensal do agregado 

familiar correspondia ao valor entre 1.000€ e 2.500€, e 36% tem um rendimento mensal 

entre 2.500€ e 5.000€. 

Gráfico 5 - Rendimento mensal/agregado familiar 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 
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Cerca de 64% das observações equivalem a indivíduos com o Ensino Superior, 

enquanto que 29% corresponde a indivíduos cuja qualificação académica é o Ensino 

Secundário. 

Gráfico 6 - Qualificação Académica 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

Tabela 1 – Diferenças no Perfil do inquirido 

 Turista Excursionista 

Sexo 61% sexo masculino 61% do sexo masculino 

Idade 
• 52% [41;60 anos] 

• Média idades: 48,4 anos 

• 46% [20;40 anos] 

• Média idades: 43,3 

anos 

Estado Civil 71% casados e 18% solteiros 54% casados e 37% solteiros 

País de 

residência 

36% Portugal (20% do Funchal) 

e 20% do Brasil 

71% Portugal (60% do Porto) 

e 11% da Espanha 

Rendimento 

mensal/agregado 

43% [2.500;5.000€] e 

[1.000;2.500€] 

51% [1.000;2.500€] e 26% 

[2.500;5.000€] 

Qualificação 

Académica 

41% Licenciatura e 32% Ensino 

Secundário 

54% Licenciatura e 24% 

Ensino Secundário 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 
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5.2.2. Planeamento do visitante 

Nesta secção vão ser consideradas variáveis como, por exemplo, o número de 

viagens por ano, o alojamento, as fontes de informação e meios de transporte utilizados, 

os monumentos a visitar e o acompanhamento na visita. 

Em média, o visitante realiza cerca de 3,7 viagens/ano. Dessa forma, foi assumida 

a premissa que o visitante viaja frequentemente, se efetuar acima de 3 viagens/ano, logo, 

sensivelmente 54% da amostra viaja frequentemente.  

Quanto ao alojamento, tal como já tinha sido referido, 62% pernoitam em Braga 

pelo menos uma noite. Em média, um visitante pernoita 1,42 noites no município. 

No que concerne à pergunta acerca da fonte de informação utilizada, os inquiridos 

podiam escolher mais do que uma opção. Como seria de esperar, a maioria (56%) 

respondeu a Internet. Esta é rápida, fiável e de fácil acesso. A segunda fonte de 

informação mais usada são os familiares e amigos, com uma percentagem de 27%. 

Durante o questionário, relativamente às fontes de informação, houve também turistas 

que aludiram a experiências passadas, a televisão e a Paróquia.  

Quanto ao meio de transporte, o automóvel é o veículo mais utilizado, que se 

traduz em 64% das respostas ao inquérito, contudo 24% utiliza o comboio e 9% % aluga 

um carro. Os monumentos mais mencionados foram: o Santuário do Bom Jesus, com 84% 

de respostas; o Santuário do Sameiro, com 65%; e a Igreja da Misericórdia, com 51%. 

Como os questionários foram realizados perto da Sé de Braga, significa isso que 100% 

dos inquiridos visitaram-na.  

Apenas 2% visitou Braga sozinho e que 71% dos turistas são acompanhados, no 

máximo por 3 pessoas, normalmente família. Tal veio desmistificar o mito referido na 

revisão da literatura de que o turista religioso viajava acompanhado por um grande grupo, 

normalmente presidido por um elemento ligado à Igreja. Pelo contrário, estes parecem 

optar pela organização individual, e sem recurso a profissionais do setor. 

Tabela 2 – Diferenças entre o Planeamento do visitante 

 Turista Excursionista 

Viaja 

frequentemente 
46% viaja frequentemente 65% viaja frequentemente 
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Viagens/ano Média: 3,5 viagens/ano Média: 4 viagens/ano 

Noites em Braga Média: 2,3 noites Não pernoita em Braga 

Tipo de 

alojamento 

64% Hotel, 14% casa de 

familiares/amigos 
Não pernoita em Braga 

Reserva 

alojamento 
92% reserva atempadamente Não pernoita em Braga 

Fontes de 

informação 

63% Internet e 21% 

familiares/amigos 

44% Internet e 33% 

familiares/amigos 

Meios de 

transporte 

55% automóvel e 29% 

comboio 

71% automóvel e 14% 

comboio 

Monumentos a 

visitar 

74%Santuário do Bom Jesus, 

64% Santuário do Sameiro 

74% Igreja da Misericórdia, 

66% Santuário do Sameiro  

Acompanhamento 

• 2 pessoas viajam 

sozinhas 

• Média: acompanhada 

por 2,8 pessoas 

• Nenhuma pessoa viaja 

sozinha 

• Média: acompanhada 

por 3,5 pessoas 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

 

5.2.3. Braga 

 Aproximadamente 47% dos visitantes visitaram Braga pela primeira vez e 79% 

dos inquiridos declaram que Braga (a Semana Santa) foi a primeira escolha para este 

período do ano. No que diz respeito à notoriedade da Semana Santa e da sua história, 

cerca de 82% conhecem a história e religião associada. 

Os pontos fortes mais assinalados foram: o património religioso, com uma 

percentagem a rondar 23%; os eventos religiosos celebrados durante a Semana Santa, 

com 15%; e a beleza da cidade, correspondente a 14% das menções. Foram também 

apontados aspetos como os preços baixos, a segurança, o clima e a tranquilidade, o 

acolhimento e recetividade dos habitantes, o ambiente, dinâmica e decoração da cidade, 

o Centro Histórico, a Gastronomia, a oferta turística e a história e religião associadas. 

No entanto, os principais pontos fracos assinalados foram o Estacionamento, com 

aproximadamente 16% de menções, a confusão no Centro Histórico e a degradação de 
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alguns monumentos, com 5,5% cada. Foram também apontados aspetos como carências 

ao nível da oferta hoteleira, do entretenimento cultural, de guias turísticos, da promoção 

da Semana Santa e de Espaços Verdes. Houve ainda referências à ausência de 

informações turísticas noutros idiomas que não apenas o português, ao facto de haver 

excessiva focalização no centro e das procissões serem muito tarde. De destacar também 

que sensivelmente 37% dos inquiridos não apontou nenhum ponto fraco. 

De ressalvar que 89% tinha a intenção de regressar a Braga. Quanto àqueles que 

não procuravam voltar, apontaram para tal o facto da visita ter ficado “aquém das 

expetativas”, de “já terem visto tudo”, e de quererem “conhecer novos sítios” como os 

principais motivos. Também importa referir a unanimidade no que respeita à 

recomendação da visita a Braga, a familiares e amigos. 

Tabela 3 – Diferenças nas variáveis da cidade 

 Turista Excursionista 

Primeira vez 

em Braga 

61% dos turistas visita Braga 

pela primeira vez 

60% dos excursionistas visita 

Braga pela primeira vez 

Primeira 

escolha 

Para 80%, Braga foi a primeira 

escolha 

Para 77%, Braga foi a primeira 

escolha 

História da 

Semana Santa 
84% conhece a história 74% conhece a história 

Pontos Fortes 
25% património religioso e 16%  

eventos religiosos 

20% património religioso e 

17% a beleza da cidade 

Pontos Fracos 

• 36% não apontou pontos 

fracos  

• 18% mencionaram o 

estacionamento 

• 40% não apontou 

pontos fracos 

• 11% mencionaram o 

estacionamento 

Regressar 82% pondera regressar 100% pondera regressar 

Recomendação 100% recomendava 100% recomendava 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 
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5.2.4. Indicadores de religiosidade 

Nesta secção, avaliarei o visitante com base nalguns critérios religiosos, entre eles, 

a visita a outros destinos religiosos, o nível de religiosidade, e aspetos ligados à 

festividade religiosa, tais como: visita a patrimónios religiosos; cumprimento de 

promessas; rezar; assistir à missa; participação em eventos religiosos; compra de produtos 

religiosos; visita a familiares e amigos; a aprendizagem sobre as tradições e a história 

associada à Semana Santa. 

Da análise do questionário, conclui-se que aproximadamente 90% já visitou 

outros destinos religiosos, sendo Fátima e Roma, os mais citados. Durante o inquérito, 

houve também algumas menções a Santiago de Compostela, a Notre Dame, a Lourdes e 

a Jerusalém. Todavia, cerca de 16,5% dos visitantes admitiram que iriam cumprir 

promessas durante a sua visita, enquanto que quase 76% não subscrevia essa posição. 

Sensivelmente 64% revelou que durante a sua visita iria rezar, contudo 27,5% 

afirmou que não iria rezar, sendo que o restante não concordava nem discordava dessa 

afirmação. Quase 66% alegou que durante a sua visita iria assistir a pelo menos uma 

missa, enquanto que 16,5% afirmou que não iria assistir a nenhuma. Apenas 4% das 

observações admitiram que poderão participar nas celebrações religiosas durante a 

Semana Santa, porém 79% não participou ou participará. 

Dos dados do questionário, conclui-se que 32% ponderava comprar produtos 

religiosos, todavia 54% discordava dessa ideia. Apenas 10% concordavam com a ideia 

de que durante a sua estadia iriam visitar familiares e amigos e a grande maioria, mais 

precisamente 71%, planeava aprender sobre o património religioso da cidade. 

Aproximadamente 67% tinham intenção de aprender algo sobre as tradições e 

história da cidade, sendo que apenas 16,5% não revelou nisso. 
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Gráfico 7 - Durante a minha visita 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

Tal como se esperava, a generalidade das respostas obtidas dizem respeito a 

católicos, nomeadamente 82%, visto que, o TR em Braga está principalmente direcionado 

para a Igreja Católica e para os seus praticantes. Seguem-se os ateístas, que correspondem 

a 13% do resultado, o que veio confirmar o que foi debatido na revisão da literatura, onde 

o turista religioso não tem que ser devoto ou crente para usufruir do património e eventos 

religiosos de determinado destino turístico. 

Quanto ao nível de religiosidade, uma grande parte, aproximadamente 43%, dos 

inquiridos, revelou ser bastante religioso, enquanto que 34% revelou ser relativamente 

religioso e 23% nada religioso.  

Tabela 4 – Diferenças nos Indicadores de religiosidade 

 Turista Excursionista 

Visita a destinos 

religiosos 

• 89% visitaram outros 

destinos religiosos; 

• 66% referiram Fátima 

e 30% Santiago de 

Compostela. 

• 91% visitaram outros 

destinos religiosos; 

• 77% referiram Fátima 

e 40% Santiago de 

Compostela. 

Visita património 

religioso 

Todos vão visitar o 

património religioso 

Todos vão visitar o 

património religioso 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Visitar Monumentos Religiosos

Cumprir Promessas

Rezar

Assistir à missa

Participar nos Eventos Religiosos

Comprar Produtos Religiosos

Visitar familiares/amigos

Aprender sobre Património Religioso

Aprender sobre história e tradições

Durante a minha visita

Discordo totalmente Discordo Não concordo nem discordo Concordo Concordo totalmente
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Cumprir 

promessas 
16% vai cumprir promessas 20% vai cumprir promessas 

Rezar 62,5% vai rezar 66% vai rezar 

Assistir Missa 
59% pensa em assistir a pelo 

menos uma missa 

77% pensa em assistir a pelo 

menos uma missa 

Participação 

eventos religiosos 

Apenas 9% vai participar nos 

eventos religiosos 

Apenas 9% vai participar nos 

eventos religiosos 

Comprar produtos 

religiosos 

36% vai comprar produtos 

religiosos 

26% vai comprar produtos 

religiosos 

Visitar 

familiares/amigos 

16% ponderam visitar 

familiares e amigos 

Ninguém pondera visitar 

familiares e amigos 

Aprender sobre o 

património 

64% planeiam aprender sobre 

o património religioso 

83% planeiam aprender sobre 

o património religioso  

Aprender sobre 

história e tradições 

66% planeiam aprender sobre 

a história e tradições 

69% planeiam aprender sobre 

a história e tradições 

Religião 
Aproximadamente 88% são 

católicos e 9% são ateus 

Cerca de 74% são católicos e 

20% são ateus. 

Nível Religiosidade 

48% afirmaram ser bastante 

religiosos e 27% afirmaram 

ser pouco religiosos 

34% são muito religiosos, a 

mesma percentagem admitiu 

ser pouco religioso 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

 

5.2.5. Experiência turística 

Quanto ao Alojamento, tal como já tinha sido mencionado, perto de 62% dos 

inquiridos tinha pernoitado em Braga. E, desses, apenas 8% dos visitantes deram uma 

nota negativa ao alojamento. Quanto às razões, foram referidos a lotação esgotada de 

certos empreendimentos hoteleiros. No que diz respeito à Hospitalidade, foi unanime a 

opinião positiva acerca deste atributo. Nas conversas informais que se foi tendo na altura 

da aplicação do questionário, este atributo foi sempre bem referido, com menções “Braga 

sabe receber muito bem”, e “sempre que cá venho sou bem recebido”. 



64 
 

Quanto às Acessibilidades, apenas se obtiveram 5 respostas com avaliação 

negativa. Citou-se o trânsito e a dificuldade em chegar a certos sítios com maior afluência 

de visitantes. No que diz respeito ao Entretenimento Cultural, 92% qualificou como bom, 

muito bom ou excelente. Apesar da alta percentagem, certos inquiridos referiram que “era 

repetitivo”, que “não há mais para ver” e que havia “falta de animação noturna”. 

Relativamente ao Transporte, é de destacar que 57% não responderam acerca 

deste atributo. É também importante sublinhar que certos visitantes avaliaram os 

Transportes em Braga apesar de não usufruírem deles durante a sua visita, isto é, 

avaliaram consoante visitas anteriores à cidade. 

No que concerne à Gastronomia, é de ressalvar que 9% não respondeu, uns por 

não terem intenção de provar e outros porque ainda não tinham tido hipótese de provar. 

Apesar de alguns inquiridos afirmarem ter custos com a Alimentação, alguns ainda não 

tinham provado a Gastronomia local. Conclui-se que 98% classificou a Gastronomia da 

cidade como boa, muito boa ou excelente. Houve ainda uma referência negativa ao facto 

de haver carências ao nível da “Gastronomia Vegetariana”.  

Relativamente à Oferta Turística, só se obtiveram 2 respostas negativas. Foi 

sugerido o aumento da lotação do Alojamento em Braga, de modo a melhorar este 

atributo. 

No que respeita a Sinalização, só se obtiveram 2 respostas negativas. Foi 

mencionado por um visitante que se perdeu ao “tentar visitar o Bom Jesus”. Quanto ao 

Estacionamento, 19% não respondeu a este item. Esta percentagem pode ser explicada 

pelo facto dos visitantes utilizarem outros transportes que não o automóvel. Dos que 

responderam a este ponto, 32% avaliou negativamente o Estacionamento, referindo a 

“falta de lugares para estacionar” e a “confusão para encontrar lugar”. 

Relativamente à Segurança, os visitantes foram coerentes, uma vez que 100% 

considerou Braga uma cidade segura. No que concerne à qualidade de serviços prestados, 

apenas 5,5% classificou este item como mau e muito mau, sendo que foram indicados a 

confusão e o tempo de espera como motivos principais. 

Quanto à Informação Existente, somente 5,5% classificou este item como mau e 

muito mau. Foi mencionada a prontidão e a eficiência do Posto de Turismo no apoio ao 

visitante. Contudo, outros consideraram insuficiente a informação disponibilizada. 



65 
 

Relativamente ao património religioso, 97% dos visitantes avaliaram-no positivamente. 

A beleza, história e manutenção foram apontados, todavia alguns consideraram que estes 

estavam “um pouco degradados”. 

Tabela 5 – Diferenças na Experiência turística 

 Turista Excursionista 

Alojamento 8% apreciaram negativamente Não avaliaram este atributo 

Hospitalidade Todos avaliaram positivamente Todos avaliaram positivamente 

Acessibilidades 81% avaliaram positivamente Todos avaliaram positivamente 

Entretenimento 

Cultural 
11% avaliaram negativamente Apenas uma resposta negativa 

Rede de 

transportes 

88,5% avaliaram positivamente 

 

85% avaliaram positivamente 

 

Gastronomia Apenas uma resposta negativa Apenas uma resposta negativa 

Oferta turística Apenas 2 avaliações negativas Nenhuma resposta negativa 

Sinalização Apenas 2 avaliações negativas Nenhuma resposta negativa 

Estacionamento 29% avaliaram negativamente 23% avaliaram negativamente 

Segurança Todos avaliaram positivamente Todos avaliaram positivamente 

Qualidade de 

Serviços 

93% classificaram 

positivamente este atributo 

97% classificaram 

positivamente este atributo 

Informação 

Existente 
2% apreciaram negativamente 11% apreciaram negativamente 

Património 

relevante 
Apenas uma resposta negativa Apenas 2 respostas negativas 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

 

5.2.6. Sugestões/Reclamações 

 Apenas 24% não deixaram nenhuma sugestão ou reclamação. As reclamações 

mais apontadas foram a fraca divulgação, o horário tardio de certas procissões e a carência 

de guias turísticos. Por sua vez, as sugestões mais assinaladas pelos visitantes foram uma 

maior promoção da Semana Santa, com, por exemplo, o uso das redes sociais, a criação 

de ciclovias e de espaços verdes, a atração de uma população mais jovem, a melhoria do 
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estacionamento, da zona pedonal do Centro Histórico, da WiFi e do entretenimento 

cultural.   

Houve ainda referências a parcerias com agências de viagem, à transmissão 

televisiva das missas e procissões, à utilização de postos de informação digitais, uma 

maior ligação com Espanha e com o Desporto, o maior volume de autocarros para Braga, 

autocarros gratuitos para o Bom Jesus e uma maior abrangência do TR, que não apenas 

no centro. 

 

5.2.7. Impactes económicos 

 Nesta secção, ir-se-á analisar que tipo de custos os turistas têm e o custo total da 

sua viagem. 

 Quanto ao tipo de custos dos visitantes, o Alojamento aparece como principal 

custo para cerca de 49,5%, e a Alimentação aparece para 41%. É também importante 

mencionar que 62% dos inquiridos afirmou ter custos com o alojamento, 27,5% com o 

transporte, 91% com a Alimentação, 13% com os Produtos de artesanato, 5,5% com as 

visitas guiadas, 5,5% com as visitas a monumentos, 20% com o lazer/entretenimento, 2% 

com as agências de viagem e 13% mencionaram outros custos. 

De ressalvar ainda que aproximadamente 8% dos visitantes não tiveram qualquer 

gasto na cidade de Braga. Quanto ao gasto que os visitantes tiveram em Braga, o valor 

mais baixo referido foram 0€, e o mais alto foram 800€. De referir também que cerca de 

77% tem custos iguais ou inferiores a 200€ (gráfico 8). 

Em média, o visitante gasta cerca de 172,20€ em Braga durante a sua estadia. Este 

valor é relativamente alto porque a maioria dos inquiridos da amostra são turistas que 

pernoitam na cidade (62%). Caso acontecesse o contrário, este valor seria bastante 

inferior. 
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Gráfico 8 – Custo total dos visitantes

 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

Tabela 6 – Diferenças nos Impactes económicos 

 Turista Excursionista 

Principal custo 80% referiu o alojamento6 74% referiu a alimentação 

Alojamento 
100% tem custos de 

alojamento 

Nenhum tem custos com o 

alojamento 

Transporte 
29% tem custos com o 

transporte 

26% tem custos com o 

transporte 

Alimentação 
100% tem custos com a 

alimentação 

78% tem custos com a 

alimentação 

Produtos de 

artesanato 

13% tem custos com os 

produtos de artesanato 

14% tem custos com os 

produtos de artesanato 

Visitas guiadas 
5% tem custos com visitas 

guiadas 

6% tem custos com visitas 

guiadas 

Visitas a monumentos 

históricos 

5% tem custos com visitas 

a monumentos históricos 

3% tem custos com visitas a 

monumentos históricos 

                                                           
6 A maioria (82%) dos que não responderam o alojamento como o principal gasto na cidade, pernoita em 

casa de familiares e amigos, em casa própria e num acampamento 
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Lazer/entretenimento 
20% tem custos com o 

lazer/entretenimento 

20% tem custos com o 

lazer/entretenimento 

Agências de viagem 
2% tem custos com as 

agências de viagem 

3% tem custos com as 

agências de viagem 

Outros 
16% admitiu ter outros 

custos além dos referidos 

9% tem custos com as 

agências de viagem 

Média de Custo Total 
Em média, gasta 

aproximadamente 240,63€ 

Em média, gasta 

aproximadamente 62,71€. 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

Como seria de esperar, os turistas têm uma maior despesa. No que respeita à 

nacionalidade do visitante, o visitante internacional gasta cerca de 207,39€ e o visitante 

doméstico gasta cerca de 136,22€. 

 

5.3. Questionário EEG/ACB 2017 

Em colaboração com a EEG, a ACB realizou inquéritos a indivíduos presentes no 

centro da cidade durante a Semana Santa. A ACB cedeu os dados recolhidos para uma 

análise complementar deste estudo e constata-se que foram recolhidas 1.004 respostas. 

Dessas, 81% dizem respeito a visitantes que habitam fora de Braga (814 respostas), que 

é a parte da amostra que interessa para esta investigação. 

Foram encontradas muitas semelhanças entre o questionário realizados no âmbito 

deste estudo e o questionário realizado pela EEG/ACB, que já foram abordadas 

anteriormente. As principais conclusões desse questionário podem ser vistas 

detalhadamente no apêndice 4. Contudo, as principais diferenças encontradas entre estes, 

são: 

• Espanha tem um maior peso no Questionário EEG/ACB; 

• A percentagem de turistas que pernoitam em Braga é menor no 

Questionário EEG/ACB; 

• Ao contrário do questionário deste estudo, há pessoas que não 

recomendam Braga no Questionário EEG/ACB; 

• Há mais visitantes a viajar sozinhos no Questionário EEG/ACB; 
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• Há um maior número de visitantes que viajam em grupos/excursões no 

Questionário EEG/ACB. 

 

5.4. Análise Bivariada 

 

Efetuou-se o cruzamento de variáveis, através da análise bivariada. Foi, desse 

modo, analisado se existia uma correlação significativa entre o nível de religiosidade e o 

custo total incorrido pelos visitantes na cidade. Como nos mostra a tabela 7 (ρ = -0,080), 

o facto de ser muito religioso não faz com que tenha os maiores gastos em Braga. 

Tabela 7 – Nível Religiosidade e Custo Total 

 Nivel_Religiosidade CUSTO_TOTAL 

rô de Spearman Nivel_Religiosidade Coeficiente de Correlação 1,000 -,080 

Sig. (bilateral) . ,452 

N 91 91 

CUSTO_TOTAL Coeficiente de Correlação -,080 1,000 

Sig. (bilateral) ,452 . 

N 91 91 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

 

Apesar de não ser significativa (ρ = 0,275), há uma pequena correlação entre o 

rendimento mensal do agregado familiar do inquirido e o custo total incorrido pelos 

visitantes na cidade. Como se estava à espera, aqueles que têm maiores rendimentos são 

aqueles que normalmente têm maiores gastos. 

 

Tabela 8 – Rendimento Mensal do Agregado e Custo Total 

 

RendimentoMensal_

Agregado CUSTO_TOTAL 

rô de Spearman RendimentoMensal_

Agregado 

Coeficiente de Correlação 1,000 ,275** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 91 91 

CUSTO_TOTAL Coeficiente de Correlação ,275** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 91 91 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 
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 Queria também perceber-se se existia alguma relação entre o nível de qualificação 

do visitante e o custo total incorrido pelos visitantes. Tal como se pode ver na tabela 8 (ρ 

= -0,104), não há uma correlação significativa. 

Tabela 9 – Qualificação Académica e Custo Total 

 

Qualificaçao

_Academica CUSTO_TOTAL 

rô de 

Spearman 

Qualificaçao_Academica Coeficiente de Correlação 1,000 -,104 

Sig. (bilateral) . ,327 

N 91 91 

CUSTO_TOTAL Coeficiente de Correlação -,104 1,000 

Sig. (bilateral) ,327 . 

N 91 91 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

 

 No que diz respeito à visita a outros destinos religiosos e o nível de religiosidade, 

podemos afirmar que existe uma correlação positiva (ρ = 0,304). Isto é, aqueles que 

visitaram outros destinos religiosos são, normalmente, os mais religiosos. 

Tabela 10 – Visita a outros destinos religiosos e Nível de Religiosidade 

 

Outros_destinosreli

giosos 

Nivel_Religiosidad

e 

rô de Spearman Outros_destinosreli

giosos 

Coeficiente de Correlação 1,000 ,304** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 91 91 

Nivel_Religiosidad

e 

Coeficiente de Correlação ,304** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 91 91 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

  

No que concerne ao conhecimento sobre a historia da Semana Santa e o nível de 

religiosidade, não há uma relação significativa (ρ = 0,126), isto é, o visitante conhece a 

história da Semana Santa sendo muito ou pouco religioso. 
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Tabela 11 – História da Semana Santa e Nível de Religiosidade 

 História_Semana Nivel_Religiosidade 

rô de Spearman História_Semana Coeficiente de Correlação 1,000 ,126 

Sig. (bilateral) . ,234 

N 91 91 

Nivel_Religiosidad

e 

Coeficiente de Correlação ,126 1,000 

Sig. (bilateral) ,234 . 

N 91 91 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

 

 Relativamente à associação entre as variáveis idade e custo total, não há uma 

correlação significativa (ρ = 0,096), o que indica que os mais velhos não são 

necessariamente aqueles que gastam mais em Braga. 

Tabela 12 – Idade e Custo Total 

 Idade CUSTO_TOTAL 

Idade Correlação de Pearson 1 ,096 

Sig. (bilateral)  ,367 

N 91 91 

CUSTO_TOTAL Correlação de Pearson ,096 1 

Sig. (bilateral) ,367  

N 91 91 

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados 

 

5.5. Análise dos clusters 

É uma técnica estatística multivariada de análise de dados que permite o 

agrupamento dos sujeitos em grupos relativamente homogéneos (clusters). Esta técnica 

agrupa os indivíduos em função da informação existente. No agrupamento, procura-se 

que os indivíduos de um grupo sejam tão semelhantes entre si quanto possível e tão 

diferentes dos restantes grupos quanto possível. Para Brida et al. (2010), trata-se de uma 

técnica que separa os indivíduos em grupos mutuamente exclusivos. 
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Nunes (2006) apresentou o facto de não indicar o número de clusters existentes 

por natureza na amostra, não indicar a melhor solução, não criar de grupos facilmente 

identificáveis e não considerar as relações existentes entre as variáveis como as principais 

limitações da análise de agrupamentos. 

Os métodos de agrupamento podem ser hierárquicos ou não hierárquicos. Nesta 

dissertação foi utilizada o método não hierárquico denominado por K-means. Para 

Pestana e Gageiro (2005), este processo consiste na definição do número de 

clusters/grupos (k) à priori e que representam o centro destes grupos espalhados 

homogeneamente. Definiu-se diferentes valores para k (nomeadamente k=2, k=3, k=4 e 

k=5) de modo a obter uma interpretação coerente e útil à investigação para as 91 

observações recolhidas. Foi implementada a técnica utilizada por Brida et al. (2010), 

nomeadamente, numa metodologia passo-a-passo, que possibilita a formação entre 2 e 5 

grupos, baseado nos resultados médios das 19 variáveis (tabela 13).  

Tabela 13 – Percentagem da amostra em cada grupo 

 
Número de grupos 

Clusters 2 3 4 5 

1 53 18 11 10 

2 47 49 47 37 

3 - 33 18 30 

4 - - 24 14 

5 - - - 9 

Fonte: Elaboração Própria com base nos inquéritos realizados 

A seleção das variáveis a utilizar deve ser cuidada e minuciosa, porque a inclusão 

ou exclusão de uma variável pode levar a resultados diferentes. Foi recolhida diversa 

informação no que concerne ao tipo de consumo, aos comportamentos e às caraterísticas 

socioeconómicas dos inquiridos. Por isso, nesta investigação tem-se em consideração as 

seguintes variáveis: 

• Características: Tipo de turista, Custo Total, Faixa Etária, Rendimento 

Mensal, Sexo, Nacionalidade, Religião, Nível de Religiosidade, Estado 

Civil e Qualificação Académica; 
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• Comportamentos:  Visitar Monumentos Religiosos, Cumprir Promessas, 

Rezar, Assistir Missa, Participação Eventos Religiosos, Comprar Produtos 

Religiosos, Visitar familiares e amigos, Aprender sobre o Património e 

Aprender sobre História e Tradições da cidade. 

 

Tabela 14 - Variabilidade intra e inter grupo 

Cluster  1 2 3 

1 3,283 - - 

2 4,042 3,390 - 

3 5,836 3,594 3,363 

Fonte: Elaboração Própria com base nos inquéritos realizados 

 

Tal como tinha sido referido anteriormente, foram selecionados 3 clusters, porque 

foi a solução que mostrou maiores diferenças entre os clusters e produziu os resultados 

mais interpretáveis. As médias das distâncias entre cada visitante e o seu respetivo cluster 

encontram-se em itálico na diagonal (variabilidade intragrupo) e as distâncias entre os 

centróides dos clusters encontram-se sem itálico (variabilidade intergrupo) na tabela 14. 

Os dados mostram que os clusters 1 e 3 mostram um grande nível de disparidade, 

enquanto que os clusters 2 e 3 apresentam um grande nível de semelhança. 

Uma análise dos diferentes clusters foi realizada, de modo a examinar o resultado 

médio para os 19 itens, separando-se a interpretação dos mesmos, quanto às 

características sociodemográficas e custos e quanto às atividades realizadas, como se 

pode ver nas tabelas 15 e 16. 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Tabela 15 – Perfil dos três clusters de visitantes 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
Qui-

Quadrado 
P-value  N % N % N % 

 16 18 45 49 30 33 

Tipo turista             3,055 0,217 

Turista 7 43,8 28 62,2 21 70,0   

Excursionista 9 56,3 17 37,8 9 30,0   

Custo Total       0,663 0,956 

Até 200€ 13 81,3 34 75,6 23 76,7   

Entre 200 e 400€ 3 18,8 10 22,2 6 20,0   

Mais de 400€ 0 0,0 1 2,2 1 3,3   

Faixa Etária       4,403 0,354 

Até 40 anos 5 31,3 19 42,2 8 26,7   

Entre 41 e 60 anos 9 56,3 21 46,7 14 46,7   

Mais de 61 anos 2 12,5 5 11,1 8 26,7   

Rendimento Mensal/Agregado       10,344 0,111 

Menos de 1000€ 4 25,0 4 8,9 1 3,3   

Entre 1000 e 2500€ 3 18,8 20 44,4 15 50,0   

Entre 2500 e 5000€ 6 37,5 18 40,0 9 30,0   

Mais de 5000€ 3 18,8 3 6,7 5 16,7   

Sexo       0,661 0,718 

Masculino 11 68,8 28 62,2 17 56,7   

Feminino 5 31,3 17 37,8 13 43,3   

Nacionalidade       2,573 0,276 

Portuguesa 5 31,3 24 53,3 16 53,3   

Estrangeira 11 68,8 21 46,7 14 46,7   

Religião       91,000 0,000 

Católico 0 0,0 45 100,0 30 100,0   

Ateu 12 75,0 0 0,0 0 0,0   

Outro 4 25,0 0 0,0 0 0,0   

Nível de Religiosidade       48,022 0,000 

Muito Religioso 1 6,3 14 31,1 24 80,0   

Relativamente Religioso 3 18,8 23 51,1 5 16,7   

Pouco Religioso 12 75,0 8 17,8 1 3,3   

Estado Civil       5,921 0,432 

Solteira(o) 4 25,0 19 42,2 6 20,0   

Casada(o) 10 62,5 21 46,7 22 73,3   

Viúva(o) 1 6,3 3 6,7 1 3,3   

Divorciada(o) 1 6,3 2 4,4 1 3,3   

Qualificação Académica       15,794 0,045 

Básico 0 0,0 1 2,2 6 20,0   

Secundário 6 37,5 10 22,2 10 33,3   

Licenciatura 7 43,8 25 55,6 10 33,3   

Mestrado 2 12,5 9 20,0 3 10,0   

Doutoramento 1 6,3 0 0,0 1 3,3     
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Fonte: Elaboração Própria com base nos inquéritos realizados 

 

Tabela 16 – Atividades realizadas por cada cluster 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

F-

ratio 

P-

value 
 n = 16   (18%) n = 45   (49%) n = 30   (33%) 

  

Agree 

(%) 
Averag

e scores 

Agree 

(%) 
Averag

e scores 

Agree 

(%) 
Averag

e scores 

Visitar 

Monumento

s  

100,0 4,69 100,0 4,29 100,0 4,77 
11,40

1 
0,000* 

  (68,9)   (28,9)   (76,7)       

Cumprir 

Promessas 
0,0 1,25 6,7 1,44 40,0 2,87 

23,78

2 
0,000* 

  (0,0)   (0,0)   (6,7)       

Rezar 
12,5 1,88 68,9 3,47 83,3 4,27 

31,72

4 
0,000* 

  (0)   (6,7)   (46,7)       

Assistir 

Missa 
75,0 3,56 53,3 3,24 80,0 4,40 9,428 0,000* 

  (6,3)   (6,7)   (73,3)       

Participar 

Eventos 

Religiosos 

0,0 1,06 0,0 1,24 26,7 2,40 
20,79

0 
0,000* 

  (0,0)   (0,0)   (0,0)       

Comprar 

Produtos 

Religiosos 

0,0 1,69 6,7 1,62 86,7 4,07 
87,09

8 
0,000* 

  (0,0)   (0,0)   (20,0)       

Visitar 

familiares e 

amigos 

0,0 1,56 13,3 1,76 10,0 1,60 0,212 0,810 

  (0,0)   (13,3)   (10,0)       

Aprender 

sobre 

Património 

50,0 2,75 71,1 3,58 83,3 4,10 
10,15

4 
0,000* 

  (0,0)   (4,4)   (30,0)       

Aprender 

sobre 

História e 

Tradições 

31,3 2,63 66,7 3,6 86,7 4,13 9,853 0,000* 

  (6,3)   (17,8)   (33,3)       

Nota: percentagem de inquiridos que concordaram e responderam 4 ou 5 pontos na escala de likert (entre 

parênteses, está apresentada a percentagem de inquiridos que responderam 5 na escala de 5 pontos na escala 

de likert) 

*  p-value < 0,05 

Fonte: Elaboração Própria com base nos inquéritos realizados 
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Os resultados da tabela 16 indicam que 8 das 9 variáveis são estatisticamente 

significativas para a definição de clusters (p-value < 0,05). Sendo que a compra de 

produtos religiosos e rezar são as atividades que diferenciam mais os clusters, e a visita a 

familiares e amigos e assistir à missa, são as atividades que menos diferenciam. 

Desse modo, identificaram-se três tipos de perfis mais representativos na amostra, 

nomeados como Ateus, Católicos não praticantes e Católicos praticantes, respetivamente, 

que podem ser caraterizados da seguinte forma:  

Cluster 1 – Ateus: constituem o grupo mais pequeno, e que equivalem a 18% da 

amostra. É um grupo marcado predominantemente por visitantes pouco ou nada religiosos 

e com grande número de indivíduos sem religião, sendo dessa forma o único cluster sem 

católicos. É o único cluster com mais excursionistas do que turistas, com mais visitantes 

de nacionalidade estrangeira do que nacionalidade portuguesa. É também um cluster com 

maior percentagem de visitantes que gastam até 200€, não tendo visitantes que gastem 

um montante superior a 400€ na cidade. Neste grupo, por norma, não há visitantes que 

cumpram promessas, participem em eventos religiosos, comprem produtos religiosos e 

visitem familiares e amigos, isto é, realizam menos atividades ligadas à religião. O 

visitante deste cluster, em média, gasta cerca de 152€ e tem 46 anos, sendo, por isso, o 

cluster com menor despesa. 

Cluster 2 – Católicos não praticantes: constituem o grupo maior, e que 

representam cerca de 49% da amostra. Este grupo mostra uma posição mais moderada no 

que toca a religião do que os outros clusters, uma vez que é um grupo marcado 

predominantemente por visitantes relativamente religiosos. Este e o cluster 3 são em 

certos níveis semelhantes, uma vez que ambos têm 100% de católicos. É o cluster mais 

qualificado, visto ter a maior percentagem de visitantes com o ensino superior e com mais 

solteiros. Neste cluster, por norma, não há indivíduos que participem em eventos 

religiosos, contudo tem a maior percentagem de visitantes que visitam familiares e 

amigos. O visitante deste cluster, em média, gasta cerca de 172€ e tem 44 anos, sendo, 

por isso, o cluster mais novo. 

Cluster 3 – Católicos praticantes: é um cluster que equivale a 33% da amostra. É 

um grupo marcado predominantemente por visitantes muito religiosos e por 100% de 

católicos. Este cluster apresenta a maior percentagem de turistas e de visitantes com mais 
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de 61 anos e casados. Este cluster exibe a maior percentagem de visitantes que cumpriram 

promessas, rezaram, assistiram à Missa, compraram produtos religiosos e aprendem sobre 

Património, História e Tradições em Braga. Isto é, este cluster realiza mais atividades 

ligadas à religião. O visitante deste cluster, em média, gasta cerca de 184€ em Braga e 

tem 50 anos, sendo, por isso, o cluster com maior despesa e mais velho.  
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CAPÍTULO VI – ANÁLISE QUALITATIVA 

Tal como tinha sido referido anteriormente, foram efetuadas 6 entrevistas, de 

modo a fornecer uma análise complementar à análise quantitativa. Foram realizadas 

presencialmente, e agendadas consoante a disponibilidade de ambas as partes. Nesta 

secção serão expostas as suas conclusões. 

Estas foram realizadas a intervenientes da Semana Santa e do Turismo, ou seja, a 

elementos da Comissão da Semana Santa, como o Dr. Bernardo Reis (apêndice 5), o Eng. 

João Paulo Martins (apêndice 6), o Dr. Rui Marques (apêndice 7) e o Dr. Sousa Ribeiro 

(apêndice 8), a elementos da CMB, como o Dr. António Barroso (apêndice 9), e a 

elementos do Cabido, como o Cónego António Macedo (apêndice 10). 

No que respeita à opinião acerca do segmento religioso do turismo em Braga, este 

foi considerado como forte e importante para a cidade em termos económicos, porque a 

Igreja e o turismo cooperam na promoção da história e valores e no retorno financeiro 

resultante. É um mercado com enorme potencialidade para a cidade se afirmar em termos 

turísticos, porque é ligado principalmente ao património e às festividades religiosas, tem 

um cariz fortemente católico, e possui um conjunto de caraterísticas atrativas para os 

turistas, vindos das mais diversas partes do mundo. São também mencionadas a 

proximidade deste com o Turismo Cultural, e o desejo da espiritualidade e cultura. 

A Semana Santa adquiriu uma maior importância nesta última década e uma 

evolução significativa no que concerne ao número de visitantes, sendo uma referência 

nacional e internacional. Começa a ser preparada com bastante antecedência, com 

reuniões mensais e bimensais que começam em setembro, de modo, a organizar o 

programa cultural. Há também o envio de convites a outras Misericórdias que vêm a 

Braga durante a festividade. A programação e organização da mesma estão a cargo de 

uma comissão liderada pelo Cabido da Sé de Braga e composta por entidades como a 

ACB, a CMB, o Turismo Porto e Norte, Santa Casa da Misericórdia de Braga, Irmandade 

de Santa Cruz e AIM. Durante esse período, conta-se também com o auxílio da PSP, 

Polícia Municipal, bombeiros e escuteiros.  

Quanto ao orçamento, há uma angariação de fundos: a CMB contribui com uma 

verba elevada e as Irmandades da Misericórdia e da Santa Cruz também colaboram. Os 
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custos associados correspondem aos custos de promoção, divulgação e ornamentação das 

ruas da cidade. 

Foram referidos o património cultural e religioso diversificado e a sua arquitetura, 

como igrejas, capelas e santuários, a autenticidade das festividades religiosas de 

referência, como a Semana Santa, o S. João, a Braga Romana e as Peregrinações ao 

Sameiro e S. Bento, a sua riqueza litúrgica, que marcam a cidade durante séculos, a 

histórica rica e antiga, que não tem comparação com qualquer outra cidade do país, a 

melhor divulgação realizada, as viagens mais baratas, as procissões e um evento religioso 

maioritariamente gratuito, que chamam muita gente para assistir e para participar. Estes 

são os principais fatores críticos de sucesso que explicam o crescimento do município.  

No que concerne ao perfil do turista religioso, poucos são aqueles realmente 

devotos, com vocação espiritual forte, que vêm às Igrejas, que vêm para rezar, que vêm 

para refletir. A maioria vem pelo espetáculo, pela curiosidade e pelo interesse patrimonial, 

arquitetónico e turístico. Este não é somente religioso, por vezes nem é católico, é curioso, 

é respeitador, como se vê pelo silêncio na hora das procissões, tem fome de cultura e de 

conhecimentos e anseia aprender sobre a história e tradições.  

Vêm principalmente de forma autónoma e devido à Semana Santa, pelo que 

oferece e pelo que educa, e vêm de todos os cantos do mundo, mas com um grande 

predomínio de visitantes oriundos do Porto e da Galiza. Por vezes, conciliam a vertente 

religiosa com outros tipos de turismo. 

Quanto ao feedback da visita, este é bastante positivo: os turistas ficam satisfeitos 

com a sua visita, mesmo aqueles que não são muito religiosos, e por norma recomendam 

a visita a familiares e amigos, sendo, por isso, importantes promotores turísticos. A maior 

parte dos turistas são repetentes, vivenciam e respeitam muito as celebrações e não são 

motivados pelo aspeto puramente comercial. 

O Património Material e Imaterial, a história rica e antiga, o acolhimento e a 

simpatia dos residentes, o espírito, ambiente e autenticidade da Semana Santa, a 

identidade cultural e o caráter religioso da região, as festividades religiosas de referência, 

a gastronomia, a segurança, as paisagens naturais, a melhor promoção realizada, a 

localização geográfica privilegiada e o facto de não ser um destino massificado são tidos 

como os principais pontos fortes de Braga. Os pontos fracos mencionados são a grande 



80 
 

circulação de viaturas no centro, o estacionamento, A imprevisibilidade do tempo, o que 

faz com que as reservas sejam feitas em cima da hora, a perda parcial do comércio 

tradicional, a escassez de espaços verdes e ciclovias, que permitiriam diminuir o número 

de viaturas, a dificuldade do alojamento satisfazer a procura, e, por isso, muitos pernoitam 

nas regiões periféricas, a inexistência de peregrinações durante a Semana Santa, a 

programação cultural paralela, a excessiva focalização no centro da cidade e a 

sazonalidade da procura. 

Todos reconhecerem que o TR, particularmente no que concerne à Semana Santa, 

é uma grande fonte de rendimento, e uma mais-valia económica para a cidade. Apesar do 

seu custo pouco significativo, tem um retorno enorme, sendo o evento com maior impacte 

económico na cidade, e traz benefícios económicos, de projeção e de publicidade para 

Braga. É considerada uma época alta para a região, explicada pelo número de turistas 

durante esse período. Tem um forte impacte forte na economia local, no crescimento do 

PIB e na criação de emprego, onde os setores do alojamento, restauração e comércio os 

principais beneficiados, em expressão da procura dos turistas, mas também da dos 

residentes. Contribui bastante no desenvolvimento regional, no aumento da riqueza, na 

melhoria de infraestruturas, na projeção e valorização turística e na criação de emprego. 

Tem também um impacte religioso muito forte, na mensagem que partilha e no que educa. 

Relativamente a iniciativas e projetos que se tem em vista, deseja-se continuar 

com a requalificação e preservação do património e infraestruturas necessárias para a 

prática turística, agarrar as pessoas e prolongar a sua estadia, uma promoção mais 

agressiva, para que chegue a mais pessoas e atraia pessoas de todo o mundo, a cooperação 

entre operadores turísticos públicos e privados, acompanhar o crescimento sem prejudicar 

a experiência turística, enriquecer a programação cultural com outros complementos, uma 

maior aproximação a Fátima e Santiago de Compostela, e assim, ganhar uma maior quota 

de visitantes, e que o visitante sinta e viva a Semana Santa e não aprecie unicamente os 

monumentos e as procissões. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclusão 

Nesta secção, são apresentadas as principais conclusões retiradas deste estudo, 

apoiadas na pesquisa e na análise dos dados recolhidos. Reconhecendo a relevância do 

turismo como motor do crescimento económico de uma região, esta investigação centrou-

se no segmento religioso.  

O turismo tem sido uma atividade que tem ganho um grande destaque e tem ganho 

contornos e dinâmicas muito diversificadas. O turismo em Portugal tem progressivamente 

aumentado a sua dimensão e influência, manifestadas na evolução positiva da quota no 

PIB português e de empregos ligados ao turismo. 

Nada obstante da escassez de dados estatísticos oficiais acerca do TR no país e no 

mundo, que impossibilita uma melhor contextualização da temática, estima-se que cerca 

de 300 milhões de turistas tenham a fé como motivo de viagem.  

O TR derivou das Peregrinações e corresponde ao deslocamento de indivíduos 

movidos pela religião, associados a acontecimentos específicos e ao calendário religioso. 

Engloba dois princípios: o individuo é motivado pela religião e desloca-se a um destino 

de culto religioso; contudo, este não tem de ser obrigatoriamente religioso ou devoto, mas 

tem de expressar qualquer nível de religiosidade. Está bastante ligado ao Turismo 

Cultural, porque apesar do turista ter motivos religiosos, não se consegue desprender dos 

motivos culturais inerentes. Neste caso, a visita ao património religioso é o fator mais 

distintivo e caraterístico num turista religioso.  

Para tal, faz-se a distinção entre peregrino e turista religioso. Ambos têm uma 

motivação religiosa, mas as principais diferenças são o nível da exploração e de 

manifestação religiosa do indivíduo e a forma como passam o seu tempo livre. O primeiro 

é apresentado como aquele que visita um destino religioso por motivos unicamente 

religiosos, e tem comportamentos ligados com o sagrado. O segundo tem outros interesses 

que não unicamente religiosos: viaja por prazer, entretenimento e lazer, para fugir à 

rotina, e a visita tem uma conotação espiritual e de curiosidade. 

Braga consolidou a sua imagem nacional e internacionalmente como destino 

turístico religioso. É uma cidade que concilia perfeitamente a religião com o lazer e 
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consumo. Apresenta condições vantajosas para a prática do TR, quer no que concerne à 

história rica, quer à complexidade arquitetónica do património religioso católico, marcada 

pelas igrejas e santuários, e no que concerne às festividades religiosas que acontecem na 

cidade. Nos anos recentes, tem havido um foco do investimento na requalificação, 

preservação e melhoria de infraestruturas que fortaleçam a atividade turística em Braga, 

que atraiam turistas, prolonguem o seu tempo de permanência e estimulem o consumo, 

sem descaracterizar as tradições e valores culturais e religiosos. 

A Semana Santa adquiriu maior visibilidade e um maior número de adeptos na 

última década, e um evento que de grandes proporções, por esse motivo é considerada 

como uma época alta. É uma festividade religiosa, que engloba vias-sacras, missas, 

conferências, concertos, espetáculos, exposições de fotografias e quadros alusivos à 

época e procissões com centenas de figurantes.  

Identificou-se o Património Material e Imaterial da cidade, a sua vasta área 

pedonal, o Centro Histórico, a sua localização geográfica privilegiada, a acessibilidade 

de preços, as paisagens naturais, a gastronomia, a segurança, a sua oferta turística 

diversificada, o acolhimento e hospitalidade da população, o ambiente e a autenticidade 

das festividades religiosas, a melhoria ao nível da divulgação e a grande quantidade e 

diversidade de estabelecimentos comerciais na área da restauração, de estabelecimentos 

hoteleiros e de animação noturna como os principais pontos fortes de Braga. A 

degradação de certos monumentos e edifícios, o estacionamento, o encerramento do 

TUREL, a programação cultural paralela, a dependência do clima, a excessiva focalização 

no centro da cidade, o alojamento esgotado, o congestionamento de pessoas e viaturas, a 

insuficiência de espaços verdes, a sazonalidade e o ruído foram os principais pontos 

fracos encontrados. 

A análise da presente investigação teve a Semana Santa como sujeito de estudo, e 

tinha-se o objetivo de identificar o perfil do turista religioso e o impacte do evento em 

termos económicos. Após ter sido realizado o trabalho de pesquisa, foram recolhidos 91 

questionários aptos e 6 entrevistas a intervenientes do Turismo e da Semana Santa.  

Para a interpretação dos dados recolhidos foi importante distinguir o conceito de 

turista e excursionista, uma vez que o primeiro pernoita pelo menos uma noite no destino 

e o segundo não. Para uma melhor análise, este questionário foi dividido em dois, o que 

resultou em 62% de turistas e 38% de excursionistas inquiridos. 
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Não se encontrou um perfil caraterístico e significativo: as observações 

correspondem a indivíduos de todas as idades, géneros, rendimentos, qualificações 

académicas, e estados civis. Porém, os traços mais dominantes dizem respeito a católicos, 

com o Ensino Superior e com idades compreendidas entre 41 e 60 anos. 

É também pertinente ressalvar que os inquiridos estavam satisfeitos com a visita 

e que todos eles recomendavam Braga como destino turístico a familiares e amigos, 

sendo, por isso, importantes promotores turísticos, porque partilham a mensagem e a 

experiência positiva que tiveram. 

A análise de clusters permitiu dividir os visitantes em grupos consoante as suas 

caraterísticas e comportamentos. As maiores diferenças encontradas, dizem respeito à sua 

afiliação religiosa e ao seu nível de religiosidade, e, por esse motivo, foram encontrados 

três clusters, que foram designados como Ateus, Católicos não praticantes e Católicos 

praticantes, respetivamente.  

Os Ateus, representam 18% da amostra e são o grupo mais pequeno. Os visitantes 

deste grupo são pouco ou nada religiosos, e não realizam atividades religiosas como rezar, 

assistir a missas e cumprir promessas, estes preferem apreciar o património e as 

celebrações religiosas. É o cluster com menor despesa. 

Os Católicos não praticantes, representam 49% da amostra e são o grupo maior. 

Este grupo tem uma visão intermediária entre o grupo 1 e 3, uma vez que são visitantes 

relativamente religiosos. Tal como o grupo 3, este grupo é constituído integralmente por 

católicos. São maioritariamente solteiros e com o Ensino Superior. É o cluster mais novo. 

Os Católicos praticantes, representam 33% da amostra e são visitantes muito 

religiosos. Estes efetuam várias práticas religiosas, como por exemplo, assistir a missas, 

rezar, cumprir promessas e comprar produtos religiosos. É o cluster mais velho e com 

maior despesa. 

Esta investigação permitiu concluir que não importa a motivação, a religião e o 

nível de religiosidade do visitante, porque usufruem de produtos e serviços turísticos, isto 

é, os mais religiosos não são necessariamente aqueles que gastam montantes mais 

elevados, assim como os mais velhos e aqueles com maior qualificação académica. 
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Focou-se exclusivamente nos impactes económicos, mas compreende-se que 

hajam outros tipos de impactes, nos visitantes e nos seus habitantes. Analisou-se o 

impacte económico dos turistas através da discriminação das despesas dos mesmos na 

cidade. Esta varia de 0€ a 800€, porque uma pequena parte das observações não tem 

qualquer gasto em Braga, isto é, são indivíduos que moram perto e voltam no mesmo dia 

para as suas casas. De sublinhar que o grosso dos respondentes desembolsa um montante 

inferior a 200€, e que, em média, o turista religioso gasta 172,20€. Os resultados foram 

consistentes com a revisão da literatura, isto é, o alojamento, a restauração e o comércio 

são os principais setores privilegiados com o TR. 

Através desta investigação foi possível compreender a potencialidade turística do 

recurso turístico religioso que é a Semana Santa, que é o maior evento em termos 

económicos para Braga, explicado sobretudo pelo crescimento da procura durante esse 

período. É notória a importância deste tipo de estudos nos destinos religiosos, uma vez 

que o TR é um segmento turístico com um grande impacte na economia e no 

desenvolvimento regional. Tem um custo insignificante, contando apenas com os custos 

de promoção, divulgação e ornamentação das ruas da cidade, quando comparado com o 

seu retorno financeiro. 

O TR proporciona um aumento da riqueza, a difusão da cultura, a valorização do 

património, a criação de empregos, direta ou indiretamente ligados ao turismo, a 

afirmação e projeção do destino e da sua história, a evolução de diversos setores, na 

atração de novos investimentos.  

 

Recomendações para futuras investigações 

Desejo que este trabalho tenha utilidade para possíveis investigações futuras sobre 

o tema. 

É importante que haja a recolha de informação detalhada e minuciosa, como, por 

exemplo, realizando um questionário com um maior número de respondentes, para nesse 

sentido, poder estudar as melhores estratégias de marketing e de promoção para a cidade. 
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Devido à grande afluência de turistas provenientes do Porto e da Galiza, seria 

interessante estudar a colaboração destes com Braga e poder potenciar da melhor forma 

possível. 

Importaria analisar outros impactes que não apenas o económico, como, por 

exemplo, o impacte social, cultural e ambiental da Semana Santa, bem como fazer o 

estudo da viabilidade da inserção de uma peregrinação a pé, quer para usufruto dos 

residentes quer dos visitantes durante a Semana Santa. 

 

Limitações da investigação 

Durante este estudo fui-me deparando com algumas limitações, tais como a 

escassez de dados estatísticos, quer no que concerne ao TR, quer no que concerne à 

Semana Santa, que impossibilita uma melhor contextualização deste tipo de estudos. Esta 

falta de dados estatísticos deve-se principalmente ao não aparecimento do produto 

religioso nos dez produtos estratégicos do PENT, mas sim estar integrado no “Touring 

Cultural e Paisagístico”, o que demonstra algum ceticismo relativamente a este recurso. 

Uma das principais limitações durante esta investigação foi o facto de ter de 

conciliar os estudos com atividades profissionais, que me ocupavam inclusivamente os 

fins-de-semana. Por conseguinte, a amostra recolhida foi pequena, o que pode levar a que 

as conclusões não sejam representativas. 

Outra limitação encontrada foi o agendamento das entrevistas, o que dependia da 

minha disponibilidade e da de quem entrevistei.   
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APÊNDICES 
 

Apêndice 1: Questionário (PT) 

Boa tarde. 

Sou aluno da Universidade do Minho e estou a realizar a dissertação no âmbito do 

Mestrado em Economia Industrial e da Empresa, com o tema “O impacte económico do 

Turismo Religioso em Braga: o caso da Semana Santa“, querendo avaliar a experiência 

do turista neste segmento de turismo e os contributos que tem para o desenvolvimento 

regional. 

Agradeço, desde já, a disponibilidade apresentada. 

 

1. Costuma viajar frequentemente? 

Não   ______ Sim. Quantas vezes por ano? ____ 

 

2. Já visitou outros destinos religiosos? 

Não   ______ Sim. Qual(ais)? ______ 

 

3. É a primeira vez que visita a cidade de Braga? 

Sim ______ Não ______ 

 

4. No contexto da presente deslocação, Braga foi a primeira escolha como 

destino? 

Sim      ______ 

Não. Qual(ais) foram as outras opções? ____________________________ 

 

5. Conhece a história associada à Semana Santa de Braga? 

Sim ______  Não ______ 

 

6. Quantas noites tenciona permanecer em Braga?   _________________ 

 

Se respondeu zero (0) à pergunta anterior, avance para a pergunta 8. 

7. Em que tipo de alojamento está? 

Motel    ______ Hotel    ______ 
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Hostel    ______ 

Pensão    ______ 

Casa de amigos/familiares ______ 

Autocaravana   ______ 

Casa própria   ______ 

Outro    ______

 

8. Reservou o alojamento? (Responda a esta pergunta apenas se escolheu uma 

das primeiras 4 opções da questão anterior) 

 Sim ______  Não ______ 

 

9. Já visitou ou tenciona visitar algum dos seguintes monumentos? (Pode 

escolher as opções que entender) 

São Bento da Porta Aberta   ______ 

Santuário do Sameiro    ______ 

Bom Jesus     ______ 

Sé de Braga     ______ 

Mosteiro de Tibães    ______ 

Capela de São Frutuoso   ______    

Igreja da Misericórdia de Braga  ______    

Igreja de S. João do Souto    ______ 

Igreja de São Sebastião das Carvalheiras ______ 

Basílica dos Congregados   ______ 

Mosteiro do Alívio    ______ 

Santuário de Nossa Senhora da Abadia ______ 

Capela de Nossa Senhora de Guadalupe ______ 

 

10. Qual foi a sua principal fonte de informação sobre Braga? 

Internet  ______ 

Familiares/Amigos ______ 

Agência de viagens ______ 

Posto de Turismo ______ 

Jornais/Revistas ______ 

Outro(s)  ______ 
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11. Qual foi o meio de transporte utilizado? 

Automóvel ______ 

Avião  ______ 

Comboio ______ 

Autocarro ______ 

Táxi  ______ 

Outro  ______ 

 

12. Indique o seu grau de concordância com as seguintes informações: 

Durante a minha visita à cidade de Braga, eu vou: 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo  
Concordo 

totalmente 

Visitar 

monumentos 

religiosos 

     

Cumprir 

promessas 

     

Rezar      

Assistir à missa       

Participar nos 

eventos 

religiosos 

     

Comprar 

produtos 

religiosos 

     

Visitar 

familiares/amigos 

     

Aprender sobre o 

património 

religioso da 

cidade 

     

Aprender sobre 

as tradições e 

história da cidade 

     

 

 

13. Quais considera ser os pontos fortes e fracos da sua experiencia turística? 

Pontos fortes  _________________________________________________________ 

Pontos fracos _________________________________________________________ 
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14. Classifique a sua estadia / experiencia turística de acordo com as 

características apresentadas. 

 Má Fraca Boa Muito Boa Excelente 

Alojamento      

Hospitalidade      

Acessibilidades      

Entretenimento 

cultural 

     

Rede de 

transportes 

     

Gastronomia      

Oferta turística      

Sinalização      

Estacionamento      

Segurança      

Qualidade de 

serviços 

     

Informação 

existente 

     

Património 

relevante 

     

 

15. Tenciona voltar a Braga? 

Sim  ______  Não. Porquê? ______________ 

 

16. Recomendaria Braga como destino turístico? 

Sim  ______  Não. Porquê? ______________ 

 

17. Viajou sozinha(o)? 

Sim.       ______ 

Não. Quantas pessoas o(a) acompanham? ______ 
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18. Indique de 1 a 4, sendo 1 o maior, e 4 menor, os custos associados à sua 

viagem. 

Alojamento    __________ 

Transporte    __________ 

Restauração    __________ 

Produtos de artesanato  __________ 

Visitas guiadas   __________ 

Visitas a monumentos históricos __________     

Lazer/entretenimento   __________ 

Agências de viagem   __________ 

Outro(s)    __________ 

 

19. Quanto espera gastar nestas férias (valor arredondado)?   _______________ 

 

20. Tem alguma sugestão/reclamação a fazer.  

_____________________________________________ 

 

21. Idade   __________ 

 

22. Rendimento mensal 

Até 1000€  ______ 

Entre 1000-2500€ ______ 

Entre 2500€-5000€ ______ 

Mais de 5000€ ______

23. Sexo 

Masculino ______  Feminino       ______ 

 

 

24. Cidade onde vive ______________________ 
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25. Religião 

Cristianismo ______ 

Budismo ______ 

Judaísmo  ______ 

Ateu  ______ 

Outra. Qual? ___________ 

 

 

26. Considera-se: 

Muito religioso ______ 

Pouco religioso ______ 

Nada religioso  ______ 

 

27. Estado Civil 

Solteira(o) ______ 

Casada(o) ______ 

Viúva(o) ______ 

Divorciada(o) ______ 

 

28. Qualificação académica 

Básico  ______ 

Secundário ______ 

Licenciatura ______ 

Mestrado ______ 

Doutoramento ______ 

 

Obrigado pela sua colaboração. 

O resto de um bom dia! 
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Apêndice 2: Questionário (EN) 

Good afternoon. 

I am a student at University of Minho and I am currently enrolled in the Masters on 

Industrial Economics and Business. The topic of my thesis is: "The economic impact of 

the Religious Tourism in Braga: the case of the Holy Week”. My goal is to evaluate the 

tourist experience and the tourism contribution to regional development. The answers 

given to this survey will be anonymous and its confidentiality is guaranteed. 

Thank you in advance for your cooperation. 

 

1. Do you travel frequently? 

No     ______ 

If Yes, how many times a year? ______ 

 

2. Have you visited other religious destinations before? 

No ______  If Yes, which ones? ___________ 

 

3. Is this your first visit to Braga? 

Yes       ______ 

If No, how many times did you came before? ______ 

 

4. In the context of this travel, was Braga your first choice? 

Yes ______  If No. What were the others? ______ 

 

5. Do you know the story associated with Holy Week? 

Yes ______  No ______ 

 

6. How many nights do you intend to stay in Braga during your visit?  

____________________________ 
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If you answer zero (0) to the previous question, move forward to question 8. 

7. What type of accommodation are you in? 

Motel    ______ 

Hotel    ______ 

Hostel    ______ 

Pension   ______ 

House of friends / family ______ 

Camper Van   ______ 

Own home   ______ 

Other    ______ 

 

Answer this question only if you choose one of the first 3 options in the previous 

question: 

8. Did you book the accommodation? 

Yes ______  No ______ 

 

9. Have you visited or are planning to visit any of these monuments? 

São Bento da Porta Aberta   ______ 

Santuário do Sameiro    ______ 

Bom Jesus     ______ 

Sé de Braga     ______ 

Mosteiro de Tibães    ______ 

Capela de São Frutuoso   ______    

Capela de Nossa Senhora de Guadalupe ______ 

Igreja da Misericórdia de Braga  ______    

Igreja de S. João do Souto    ______ 

Igreja de São Sebastião das Carvalheiras ______ 

Basílica dos Congregados   ______ 

Mosteiro do Alívio    ______ 

Santuário de Nossa Senhora da Abadia ______  

 

10. What was your main source of information about Braga? 

Internet   ______ 

Family / Friends  ______ 

Travel agency   ______ 

Tourist Office   ______ 

Newspapers / magazines ______ 

Other    ______ 
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11. What was kind of transportation you made use of? 

Car  ______ 

Airplane ______ 

Train  ______ 

Bus  ______ 

Taxi  ______ 

Other  ______ 

 

12. Please indicate your level of agreement with the following information: 

During my visit to the city of Braga, I will: 

 
Strongly 

disagree 
Disagree 

I do not 

agree or 

disagree 

Agree 
Strongly 

agree 

Visit religious 

monuments 
     

Keep promises      

Pray      

Attend mass      

Participate in 

religious events 
     

Buy religious 

products 
     

Visiting 

family/friends 
     

Learn about the 

city's religious 

heritage 

     

Learn about the 

traditions and 

history of Braga 

     

 

 

13. What do you consider to be the strengths and weaknesses of the experience 

lived? 

Strong points  ___________________________________________________________ 

Weaknesses      __________________________________________________________ 
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14. Rate your tourist experience according to the features presented. 

 Bad Insatisfatory Good Very good Excelent 

Accomodation      

Hospitality      

Conditions of 

access 

     

Cultural 

entertainment 

     

Transportation      

Gastronomy      

Tourism offer      

Parking      

Safety      

Quality of 

services 

     

Existing 

information 

     

Relevant 

heritage 

     

 

15. Are you thinking of returning to Braga? 

Yes ______  No ______ 

 

16. Would you recommend Braga as a tourist destination? 

Yes   ______ If No, why not? __________________ 

 

17. Are you travelling alone? 

Yes                  ______ 

If No, how many people are travelling with you?  ______ 

 

18. Rank from 1 to 4, the costs associated with your visit. Being 1 the largest 

cost you are having, and 3 the lowest. 

Accommodation    __________ 

Transport    __________ 
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Feeding    __________ 

Craft products     __________ 

Guided tours     __________ 

Visits to historical monuments __________ 

Cultural entertainment  __________ 

Travel agencies   __________ 

Others     __________ 

 

19. How much do you expect to spend on this vacation (rounded amount)? 

_______________ 

 

20. Do you have any suggestions / complaints to make?  

_____________________________________________ 

 

21. Age __________ 

 

22. Household income / month:  

Up to 1000 €   ______ 

Between 1000-2500 €  ______ 

Between 2500 € and -5000 € ______ 

More than 5000 €  ______ 

 

 

23. Sex      

Male   ______ Female ______ 

 

 

24. City where you live   ______________________ 
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25. Religion 

Christianity ______ 

Buddhism ______ 

Judaism ______ 

Atheist  ______ 

Other  ______ 

 

26. Do you consider yourself as: 

Very religious  ______ 

Relatively religious ______ 

Nothing religious ______ 

 

27. Marital status 

Single   ______ 

Married ______ 

Widow  ______ 

Divorced ______ 

 

28. Academic qualification 

Basic School            ______                   

High School           ______ 

Undergraduation       ______ 

Master            ______ 

PhD            ______ 

 

 

Thanks for your collaboration. 

Have a nice day!!! 
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Apêndice 3: Guião das entrevistas 

 

Boa tarde 

Sou aluno da Universidade do Minho, e estou atualmente a realizar a tese em Mestrado 

de Economia Industrial e da Empresa, com o tema “O impacte do Turismo Religioso em 

Braga: o caso da Semana Santa”.  

A sua colaboração é indispensável e será garantida a confidencialidade desta entrevista. 

Agradeço, desde já, a disponibilidade apresentada. De modo, a recolher toda a informação 

importante, recorrerei a um gravador áudio. 

 

1. Podia começar por apresentar-se, falando de si e da sua ligação ao Turismo 

Religioso e à Semana Santa? 

 

2. Como classifica o Turismo Religioso em Braga? 

 

3. Sendo a Semana Santa, o apogeu do Turismo Religioso para Braga, como se 

preparam para ela? Quais os encargos associados? Que parcerias são importantes 

para um bom desempenho do Turismo Religioso? 

 

4. Quais considera ser os fatores críticos que explicam o crescimento deste tipo de 

turismo em Braga? 

 

5. Consegue elaborar o perfil do turista religioso? E quais as suas principais 

motivações?  

 

6. Qual o feedback que os turistas dão em relação da estadia/visita à cidade? 

Costumam voltar a Braga? 

 

7. Quais considera ser os pontos fortes e pontos fracos de Braga enquanto destino 

turístico religioso? 

 

8. Qual a importância da Semana Santa para a cidade? Quais considera ser os 

impactes económicos do Turismo Religioso? E os contributos que tem para o 

desenvolvimento regional?   

 

9. Quais as iniciativas/projetos que têm tem em vista para melhorar a experiência 

turística e para satisfazer o aumento da procura do Turismo durante a Semana 

Santa? 

Obrigado pela sua colaboração 

O resto de um bom dia. 
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Apêndice 4:  Análise dos dados do Questionário EEG/ACB 

As principais conclusões desse questionário são as seguintes: 

• Sexo: Masculino: 46,6%;  Feminino: 50,7%. 

• Idade: Até 40 anos: 32,1%;  Entre 41 e 60 anos: 47%;  Mais de 61 anos: 

20,3%; em média, o turista tem 47,4 anos. 

• Qualificação Académica: Ensino Básico: 11,7%;  Ensino Secundário: 

22,4%;  Ensino Superior: 63,8%. 

• Residência: Portugal: 42% (Porto: 21%; Lisboa: 17%);  Estrangeiro: 

57,4% (Espanha: 59%; Brasil: 10%). 

• Acompanhamento: Sozinho: 5,4%; Acompanhado: 92% (Com família: 

74,7%; Com amigos: 13,4%; Com grupos (excursão): 4%); em média, os 

inquiridos estão acompanhados por 2,5 pessoas. 

• Primeira vez em Braga: Sim: 45%;  Não: 53%. 

• Primeira vez na Semana Santa: Sim: 53%;  Não: 22%. 

• Noites em Braga: Pernoita em Braga: 32%; em média, o turista fica 2,9 

noites em Braga. 

• Avaliação experiência turística: Muito Boa: 32%;  Boa: 31%. 

• Recomendação: Recomenda: 88%;  Não recomenda: 0,9%. 
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Apêndice 5: Transcrição Entrevista 1 - Dr. Bernardo Reis, Comissão da Semana 

Santa 

 

Podia começar por apresentar-se, falando de si e da sua ligação ao Turismo 

Religioso? 

Falando de mim, a minha formação é em geologia, posteriormente tirei uma 

especialização em geofísica em Oxford e depois também uma especialização em gestão 

de empresas na África do Sul. Dediquei inicialmente a minha vida á prospeção mineira. 

Desde 1960 até 1977 estive em Angola, onde estive numa empresa, onde terminei a minha 

carreira como diretor geral e administrador e saí de lá, quando os portugueses foram 

substituídos pelos ingleses e pelos angolanos. Fui o primeiro hidrogeólogo português, em 

1958, na pesquisa de captação de águas. Depois, voltei a Angola em 1990, através do 

Instituo de Participações do Estado, para relançar a exploração diamantífera em Luanda. 

Desempenhei diversas funções em diversos países na Europa, na área da gestão mineira, 

tais como a América do Sul, a América do Norte, a Austrália e em África, mas o que 

verdadeiramente interessa, é que desde jovem tive grande apetência para o 

associativismo, principalmente o associativismo ligado a colaborar com instituições e ao 

mesmo tempo o associativismo ligado a ajudar os outros em diversas áreas. Tenho 

também trabalhos publicados de investigação cientifica. Mas gostei do associativismo, fi-

lo aqui em Braga, nos Jesuítas. Nessa altura só havia o Centro Académico, agora há 

muitas mais coletividades como sabe, depois em Coimbra fui dirigente da Associação 

Académica de Coimbra e da Assembleia Magna de Coimbra, também desempenhei 

funções relativos ao associativismo, fazendo parte da organização do primeiro 

campeonato nacional universitário em Coimbra, entre outros eventos. Mesmo quando 

estive no estrangeiro gostei muito de trabalhar com as missões, eram missões católicas e 

outras religiões (protestantes e de outros ideários religiosos). Mas aquilo que será mais 

importante, é que me reformei em 2003. Antes, o meu percurso de vida, embora vivendo 

aqui em Braga de 1977 a 2003, tinha o meu trabalho em Lisboa e vinha aos fins de semana 

a Braga. Dediquei-me muito ao associativismo, desempenhei variadíssimas funções como 

na Associação Portuguesa de Geólogos, seminários, na formação de professores do 

ensino secundário, do ensino básico, congressos, etc. A partir de 1999, fui convidado para 

fazer parte do conselho fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Braga, convidado pelo 

Sr. Carlos Braga da Cruz, que era secretário geral do Sr. António Maria Santos da Cunha. 
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Fui durante 9 anos, presidente do conselho fiscal da Cooperativa Agrícola de Barcelos, 

que é considerada a maior cooperativa agrícola do país, e estive ligado também a outras 

entidades ligadas como ao Projeto Homem que procura curar os toxicodependentes. 

Estive ligado aos invisuais da Póvoa de Lanhoso, estive ligado á APPACDM (ligado aos 

deficientes), estive relacionado a várias atividades, mas a partir de 2003 é que eu passei 

a desempenhar exclusivamente o voluntariado, e portanto, era irmão da misericórdia 

desde 1972. Depois em 2002, ingressei na mesa administrativa (os órgãos sociais das 

Casas das Misericórdias são: a assembleia geral, a mesa administrativa corresponde a uma 

direção, e o outro grupo é o conselho fiscal). Em outubro de 2003, era Vice-provedor da 

Santa Casa da Misericórdia, e por motivos de doença do Provedor eu passei para o cargo 

desempenhado por ele. Não como órgão eleito, mas na ausência do provedor, pois havia 

sempre suplentes na mesa administrativa, e eu por votos dos restantes membros da mesa 

administrativa fui eleito para completar o mandato ate 2004. A partir de 2005 fui eleito. 

Inicialmente os mandatos eram de 3 anos, agora a partir do novo compromisso ou 

estatutos assinado há 2 anos. Anteriormente os provedores podiam estar nesse cargo 

indefinidamente, agora não, pois de acordo com este novo compromisso não podem ir 

além de 3 mandatos de 4 anos, logo ao fim de 12 anos terão de sair desse cargo. Logo 

desde o inicio, comecei a desempenhar as minhas atividades com grande incidência no 

património, onde me dediquei muito ao património da instituição, que estava 

praticamente degredado: recuperei a Igreja da Misericórdia, a Igreja do Hospital, a Capela 

de São Bento, os lares, as creches, o Palácio do Raio, que foi a última obra que realizei, 

cujo investimento foi da ordem dos 3,99 milhões de euros. E agora estamos a recuperar 

três edifícios, um que está voltado para a escola Largo Carlos Amarante, a pediatria e o 

centro de reabilitação ortopédica, e o Vila Galé Braga, que se tudo correr bem será 

inaugurado em 2018. Temos o património praticamente recuperado. Em 2002 entrei para 

a Comissão da Quaresma e da Semana Santa de Braga. Trabalhei com o Cónego Melo e 

trabalhei posteriormente com o Cónego Jorge Coutinho, que foi um homem de referência, 

que infelizmente faleceu à 2 anos e agora o presidente é o Sr. Doutor Cónego Luís Miguel 

Figueiredo que é professor da Universidade Católica. A comissão da Semana Santa é uma 

comissão que engloba várias entidades da cidade. Da parte civil são 4 entidades: a CMB, 

Turismo Porto-Norte Portugal, a ACB e ultimamente juntou- se a AIM. Também envolve 

várias pessoas a nível independente, que dão um forte contributo para a organização da 

Semana Santa. Esta demora o ano inteiro a ser preparada, tanto na escolha de cartazes, 

como as decorações, como a programação das festividades na área das exposições, da 
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música, na área litúrgica. Para isso, temos reuniões mensais preparatórias para que tenha 

uma grande dimensão. A Misericórdia, no seu conjunto, é responsável pela procissão 

Ecce Homo, algo muito importante, que é a procissão do Senhor da Cana Verde, que só 

leva um andor. Também os farricocos e os fogaréus, que andam a chamar as pessoas para 

virem cumprirem as suas obrigações religiosas, fazer a penitência e até para se 

confessarem. Fui também dirigente do Secretariado Nacional da Direção Nacional da 

União das Misericórdias Portuguesas. A Procissão do “Ecce Homo”, tem também figuras 

alegóricas á fundação da misericórdia, que foi fundada por Arcebispo e senhor de Braga, 

D. Diogo de Sousa (antigamente chamava se arcebispo porque tinha funções de carácter 

litúrgico e senhor porque era o presidente da Câmara de Braga). Depois temos figuras 

alegóricas á liturgia da igreja, e foram introduzidos em 2006, as Obras de Misericórdia, 

em que cada bandeira representa uma obra da Misericórdia (7 espirituais e 7 corporais), 

que são levadas pelos irmãos que desfilam com as respetivas túnicas pretas, em que só se 

vem os olhos e a boca, mas só no Enterro do Senhor. Tem também os anjos, os figurantes 

são famílias voluntárias que tem promessas, e atrás dessa procissão vão o provedor e o 

reitor da Misericórdia e a banda de música. Na Sexta feira Santa há uma cerimónia muito 

importante na Catedral, a procissão Teofórica e a Procissão do Enterro do Senhor. 

Como classifica o Turismo Religioso em Braga? 

Considerando que Braga, através dos tempos, principalmente a partir do século XI, teve 

sempre um cariz fortemente religioso católico, resultou daí um grande património cultural 

diversificado e orientado para o implemento de cerimónias religiosas de referência, que 

marcaram a cidade durante séculos. O património religioso edificado, as cerimónias 

promovidas pela Igreja Católica ao longo do ano, assim como os valiosos espólios de arte 

sacra, paramentaria, pinturas de artistas consagrados, retábulos referenciais em diversas 

igrejas e cerimónias litúrgicas, contribuíram para que a cidade se tornasse uma atração 

turística importante e promotora de um TR de qualidade a nível nacional e internacional. 

Pode dizer-se que hoje o TR é uma forte atração para os turistas de diversas religiões e 

nacionalidades, dando a conhecer o seu património religioso, mas ao mesmo tempo 

criando uma mais-valia económica para a cidade e para a região. 

Sendo a Semana Santa, o apogeu do Turismo Religioso de Braga, que parcerias e 

encargos são importantes para um bom desempenho do Turismo Religioso? 
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De facto, a Semana Santa, começou a ter uma grande importância a partir de 2002/2003, 

e agora a Semana Santa em Braga é uma referência tanto nacional como internacional. 

Há uma afluência enorme de turistas neste período, vindos de diversas partes do mundo. 

As Misericórdias, que em Portugal são 396 e no mundo são 2200, em que a maioria se 

situa no Brasil, pois quase todos os hospitais do Brasil são misericórdias. Também há 

Misericórdias em Espanha, França, Luxemburgo e Macau e está-se a tentar recuperar no 

Japão, a de Nagasaqui, cuja cidade foi destruída pela bomba atómica na II Guerra 

Mundial. Mas não tem o impacto que tem a de Braga, cuja assistência de 100 a 120 mil 

pessoas a assistir ás procissões nos últimos anos e está a ter cada vez mais afluência. E há 

cada vez mais turismo no norte do país, com grande incidência no Turismo Religioso, 

devido a vários fatores como os caminhos de Santiago e eventualmente criar os caminhos 

de Nossa Senhora do Sameiro e os caminhos de Nossa Senhora de Fátima. Braga é uma 

cidade de referência nesse aspeto, não tendo comparação a outra cidade do país, o que 

traz realmente benefícios económicos, de projeção e de publicidade da cidade. Quanto às 

despesas são assumidas pela Comissão da Semana Santa, que angaria fundos a diversos, 

e pede-se a ajuda de hotéis, restaurantes, empresas comerciais. A Semana Santa engloba 

diversas atividades e eventos, por isso, a CMBraga ajuda com uma verba elevada, assim 

como a Irmandade da Misericórdia, a Irmandade da Santa Cruz e o Turismo do Porto 

Norte e Portugal.  

Quais considera ser os fatores críticos que explicam o crescimento deste tipo de 

turismo em Braga? 

Braga foi sempre uma cidade com um cariz fortemente religioso, que o deve a grandes 

Arcebispos, como Dom Diogo de Sousa, o Frei Bartolomeu dos Matos, o Dom Agostinho 

Sousa, entre outros. Mas era mais ligada ás paroquias e as aldeias, e devido ao interesse 

das pessoas em conhecer o que era verdadeiramente a Paixão de Cristo, á Sua morte e á 

Sua crucificação, dentro das festividades religiosas, umas exclusivamente litúrgicas e 

outras não litúrgicas, mas dentro do espírito da Semana Santa. Outras festividades têm 

contribuído para o crescimento do TR, tais como: S. João, Bracara Romana, Braga 

Barroca, Peregrinações ao Sameiro, S. Bento, entre outros. Começou cada vez mais a vir 

mais gente ver as procissões, e começou a crescer fortemente em 2002/2003 e isso foram 

fatores muito importantes. Vê-se no Palácio do Raio, que tivemos aqui visitantes da 

Coreia do Sul, Japão, América do Sul, América do Norte, de toda a Europa, do Médio 

Oriente. Braga destaca-se por ser uma cidade jovem, mas também uma cidade de 
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empreendedorismo, e que está a resolver atividades que a torna uma referência a nível 

nacional, contribuindo imenso para o crescimento do PIB, como sabe o turismo é um fator 

muito importante ligado á economia nacional. 

Consegue elaborar o perfil do turista religioso? E quais as suas principais 

motivações? 

A Europa é um continente muito religioso, o turista não vem só numa vertente religioso, 

mas também concilia outros tipos de turismo, porque Braga tem um património muito 

vasto, como igrejas e conventos que eu já referi e os espaços verdes na periferia, mas 

também procuram qualidade sem o espetáculo, isto é, qualidade religiosa, pessoas 

profundamente religiosas, gostam realmente de vir e assistir, em vez de lerem passagens 

da bíblia ou outras fontes de cariz católico, virem conhecer, aprender com a essência da 

religião, do catolicismo, isto é muito importante. E vêm porque se sentem bem porque os 

bracarenses são um povo agradável e acolhedor, as pessoas recebem-nas muito bem e isso 

é muito importante. Os turistas não são tratados pelo aspeto puramente comercial ao 

contrário de outros destinos da Europa. As pessoas que vêm, passam aqui 3 a 4 dias e 

vem ver aos pontos fortes da Semana Santa, mas há uma afluência muito grande do norte 

da Galiza, e traz para Braga melhorias consideráveis ao nível da economia e não só a 

Semana Santa, mas também em outras festividades importantes ao longo do ano.  

Qual o feedback que os turistas dão em relação à estadia/visita à cidade? Costumam 

voltar a Braga? 

Normalmente costumam voltar, por exemplo, o Palácio do Raio foi inaugurado a 28 de 

maio de 2015 e neste momento estamos com 43 mil visitas, de todas as nacionalidades. 

Como sabe, este palácio é um dos edifícios mais emblemáticos da cidade de Braga, é uma 

referência, e até vem filmá-la de Itália, França, etc. Os turistas gostam da cidade 

acolhedora que é Braga, e também pela gastronomia. Temos livros, em que os turistas 

deixam comentários elogiosos em relação as pessoas acolhedoras, á cidade e ao Palácio 

do Raio. 

Quais considera ser os pontos fortes e fracos de Braga enquanto destino turístico 

religioso? 

Os pontos fortes da cidade Braga podem ser considerados em vários aspetos como a área 

patrimonial também ligado ao período romano, às igrejas e conventos, como por exemplo, 
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o Mosteiro de Tibães. Outro ponto forte é a sua gastronomia, pratos típicos como o 

bacalhau, o pudim abade de Priscos, e vinho verde. Por outro lado, a etnografia, as bandas 

de música, as festividades do S. João, a Braga Romana, contacto com a natureza, como a 

Falperra, o Bom Jesus, Sameiro, Gerês, pois cada vez mais as pessoas querem sair da 

cidade e ter mais com a natureza. São pontos fundamentais para Braga, e por outro lado, 

recentemente esta autarquia que esta a terminar o primeiro mandato, deu a Braga um 

implemento cultural que a cidade não tinha. Teve no período do Sr. António Maria Santos 

da Cunha, um homem que tinha só a quarta classe, mas era um cidadão que tinha grande 

sentido para a cultura. Braga também dedicou muito à cultura através do Dr. Sérgio Pinto 

e Dr. Egídio Guimarães, que deram muito a Braga, estes são homens de referência aqui 

em Braga, posteriormente a 25 de abril de 1974, a cultura em Braga quase que 

desapareceu, este novo presidente juntamente com pessoas que gostam da cultura como 

o professor Miguel Bandeira, o Dr. Rui Ferreira, entre outros que deram a Braga um 

movimento cultural, para isso também contribuiu imenso a igreja, onde está também o 

museu Medina, este grande pintor português, que era de Esposende, mas tudo isso deu a 

Braga uma nova dimensão e hoje Braga é muito procurada. Muito importante para isso, 

está a reabilitação e a regeneração do Centro Histórico de Braga que é fundamental, Braga 

não tinha tanto movimento jovem como tem hoje, agora principalmente á sexta a noite e 

aos fins de semana aquilo que se vê nas cidades europeias, hoje vê se em Braga, ou seja, 

muito movimento na cidade devido á regeneração do Centro Histórico. Apesar disso, 

perdeu-se parcialmente o comércio tradicional e era fundamental voltar a haver comércio 

tradicional em Braga, começando por recuperar as casas e também trazer jovens para a 

cidade, baixando as rendas para trazer esses jovens para cá. Eu vi em 1971, em Toronto, 

Canadá que a cidade estava a se esvaziar e depois eles começaram a chamar jovens para 

a cidade. Os pontos fracos são por exemplo, a grande circulação das viaturas, ou seja, ter 

parques de carros na periferia para puder estacionar, e assim não haver tantos carros no 

centro da cidade e assim baixar o monóxido de carbono e muitos outros gases prejudiciais 

ao ambiente, mas um outro ponto fraco, são os parques de estacionamento que não são 

suficientes para a quantidade de carros que existem. Também o excesso de construção em 

betão que existe em Braga, que deixou a cidade com falta de parques e espaços verdes. 

Também a falta de música clássica. Compreendo que os mais jovens não se identificam 

com esse estilo de música, gostam mais de rock e outros estilos musicais, mas por 

exemplo eu gosto de ópera, isso por enquanto, ainda é um ponto fraco. Por outro lado, os 

hotéis não são suficientes para a quantidade de turistas que nos visitam, e penso que se 
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irão construir mais hotéis em Braga, no Complexo de Hospital de S. Marcos, vai haver 

um dos melhores hotéis da cidade, com 120 quartos, o Hotel Vila Galé Braga. Ou seja, 

Braga tem muitas referências de qualidade, mas há alguns pontos a melhorar, como mais 

ciclovias para puder usar a bicicleta e andarem a pé, mesmo para os cidadãos de Braga, 

para fazerem mais exercício e usarem menos o carro. A nível do turismo religioso é forte 

porque há muitas instituições ligadas à Igreja, Museus de Arte Sacra, e cerimónias de 

cariz religioso ao longo do ano. Também na arquidiocese, neste aspeto, há uma maior 

publicidade, maior programação, há um maior número de exposições ligadas a Arte Sacra 

e a muitas atividades e isso são pontos fortes. Um exemplo disso, é o famoso presépio de 

Priscos, conhecido a nível nacional e internacional, dão um sentido mais dinâmico e os 

bracarenses são por vezes os responsáveis por não haver um maior conhecimento, ou seja, 

tem de haver mais publicidade do que se faz por aqui. Tenho alguns amigos meus, que 

quando vem cá, ficam impressionados com a Semana Santa e nunca imaginavam que era 

assim. Uma celebração tao grande, tao dinâmica, tao única. Pontos fracos, Braga tem um 

belo conjunto de órgãos ibéricos, à volta de 40, e era importante que os órgãos fossem 

reparados e, para isso, criar talvez uma escola de Órgão aqui na Cidade de Braga, talvez 

na Gulbenkian. Esses pontos poderiam ser melhorados, tal como atividades religiosas, ao 

nível de conferências ligadas à fé e à história da Igreja. 

Qual a importância do Turismo Religioso para a cidade? Quais considera ser os 

impactes económicos do Turismo Religioso? E os contributos que tem para o 

desenvolvimento regional? 

O TR tem um impacto muito grande para a cidade de Braga, tanto a Semana Santa como 

o São João e outras atividades, como romarias, que existem aqui durante o ano, sendo 

muito importante tanto a nível hoteleiro como de restauração, e para a economia de Braga. 

Braga tem tido esse desenvolvimento crescente, devido á atividade religiosa, mas também 

a outro tipo de turismo, como o turismo sénior, e também muitos jovens, como por 

exemplo, hoje tivemos uma visita de uma escola de Santarém. E também há cada vez 

mais igrejas cheias com os concertos, sendo que as pessoas estão cada vez mais a ter uma 

sensibilidade maior para a cultura, e vem de todo lado como de Lisboa e de outras partes 

do país para ver os vários concertos da Semana Santa. Alguns são de referência, como o 

Coro da Lapa com a orquestra da Lapa ou então da Casa da Música. A criação de emprego 

é muito importante, através dos hotéis e dos restaurantes, do comércio relativo ao turismo 

e artesanato é evidente que haverá mais emprego, que pode ser um emprego sazonal e 
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também emprego definitivo. E aqui fala-se muito bem o inglês, também o francês e muito 

bem o espanhol, o que é muito importante do ponto de vista turístico. Quando estive em 

Moscovo, ninguém falava inglês, o que causava sérios problemas aos turistas, quando não 

iam com guia. Hoje os jovens dominam diversas línguas. 

Quais as iniciativas/projetos que têm em vista para melhorar a experiencia turística 

e para satisfazer o aumento da procura do Turismo Religioso e da Semana Santa? 

As perspetivas que temos é, por exemplo, quer no Palácio do Raio, quer nos Museus ou 

Igrejas de Braga, de ter cada vez mais visitantes, como consequência de se terem criado 

mais iniciativas, tais como, exposições ligadas a diversas atividades e conferências de 

iniciativa religiosa e cultural, e assim como outras festividades ou eventos. É fundamental 

criar infraestruturas de carácter religioso, cultural e ambiental, para chamar turistas dentro 

de um espírito humanista, solidário e de fraternidade, no regresso aos seus países, pois é 

a melhor forma de voltarem e serem os verdadeiros promotores turísticos. 
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Apêndice 6: Transcrição Entrevista 2 – Eng. João Martins, Comissão da Semana 

Santa 

 

Podia começar por apresentar-se, falando de si e da sua ligação ao Turismo Religioso 

e à Semana Santa? 

Eu digo lhe já que não estou ligado ao TR, eu estou metido na Semana Santa, eu sou um 

cristão que ajuda a Igreja. Eu não acredito no Turismo Religioso, porque as coisas devem 

ser feitas normalmente e não serem forçadas, os turistas que vem a Braga vem para ver a 

cultura de Braga e a cidade. Acho que as pessoas vêm a Braga por curiosidade e isso é 

que é TR, eu trabalho para não promover o TR, mas para promover a Semana Santa como 

homem cristão e relacionado á Igreja, isso cabe aos padres e arcebispos. Eu trabalho, não 

como entidade qualquer, como a Santa Cruz, a Santa Casa da Misericórdia, ACB, 

Turismo Porto-Norte Portugal, eu trabalho como homem, como cristão, faz parte do meu 

trajeto de vida. Se pertencer a uma instituição e esteja numa mesa, fala pela instituição e 

não pela sua alma. A Comissão da Semana Santa tem 10 a 12 homens, maior parte deles 

são da instituição e eu acho que quem faz a Semana Santa é o povo e não as instituições, 

mesmo sem as celebrações visíveis, ornamentações e publicidades, o povo sente naquela 

semana algo diferente, mesmo que não seja cristão. Toda a gente pega na bandeira da 

Semana Santa, até a CMB, que dá dinheiro. Eu defendo que sejam os homens junto com 

a igreja, mas ainda bem que existem estas instituições pois dão muita força e são homens 

muito bons, mas também sem as instituições/entidades não era possível a concretização 

da Semana Santa.  

Como classifica o Turismo Religioso em Braga? 

Não é bem TR, os turistas vêm visitar a igreja e o que ela tem, poucas são as pessoas que 

vem com a devoção, vêm a Braga ver o quê? Alguma relíquia que vem rezar? turismo 

religioso havia dantes, em que as igrejas e as catedrais tinham relíquias, vinham 

peregrinando em devoção a um Santo, em excursões com membros da Igreja, agora vão 

uns atrás dos outros. Por exemplo, a TUREL desmantelou-se e agora nem existe. Não 

interessa que Braga tenha TR, quando na procissão mais importante da Igreja Católica, 

que é o Corpo de Deus, na Rua do Souto e na Rua de São Marcos, as pessoas sentadas na 

esplanada, parece que estão numa peça de teatro, e é uma procissão em que se participa e 

não só se vê. As instituições precisam de defender mais as procissões seculares e menos 
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o espetáculo. Quem é que ganha, quando uma procissão tem que passar pelo meio de uns 

guarda-sóis, numa esplanada. De que adianta ter uma Semana Santa que dá muito 

dinheiro, tanto nas igrejas, como nos restaurantes, como nos hotéis, mas ao domingo estar 

tudo fechado, não dá uma imagem positiva da cidade, não há gente que defenda estas 

causas, estou a falar como cidadão, homem. 

Sendo a Semana Santa, o apogeu do Turismo Religioso para Braga, como se 

preparam para ela? Quais os encargos associados? Que parcerias são importantes 

para um bom desempenho do Turismo Religioso?  

 A preparação da Semana Santa começa em setembro, fala-se dos concertos, exposições, 

cartazes, publicidade, e em janeiro já está tudo preparado para ir o programa para o 

Turismo e para Lisboa. As principais parcerias são a CMB, as instituições, a Santa Casa 

da Misericórdia trata das exposições de quinta-feira, sexta-feira é tratada pela Comissão 

da Semana Santa e o domingo de ramos é a Santa Cruz. Angariam-se fundos para ajudar 

as despesas. Mas acima de tudo, eu defendo que são os homens é que fazem a Semana 

Santa. Quase que diria que não queria fazer exposições nem concertos, para chamar a 

atenção da população da cidade na participação, e não apenas monetariamente, mas sim 

ajudar noutros aspetos da Semana Santa, como dar o seu tempo e as suas críticas e 

opiniões.  

Quais considera ser os fatores críticos que explicam o crescimento deste tipo de 

turismo em Braga? 

Aquilo que vejo é fruto das viagens mais baratas e vão uns atrás dos outros. A cidade é 

atrativa, é cultural, é bonita e tem potencial, a arquitetura é muito bonita. A CMB e toda 

a gente tem feito o que pode para trazer mais pessoas aqui e estamos a beneficiar disso. 

As partes interessadas procuram a comercialização da Semana Santa, e é o dever delas, 

porque a cidade ganha muito com isso. Lojas com produtos de inovação, Braga está a ser 

invadida por grandes marcas e grandes lojas, e a cidade está a perder a sua identidade no 

comércio, não se vê lojas com tradições dos produtos ou da cultura de Braga. 

Consegue elaborar o perfil do turismo religioso? E quais as suas principais 

motivações? 

Não vêm para rezar, vêm para passar tempo, acham bonito, acham espetacular, e vê coisas 

fora do que está habituado, todas as comemorações religiosas e não só das procissões. Os 
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concertos são mais para nós, porque na terça-feira, são pouquíssimos os turistas em Braga. 

O turista fica muito surpreendido com as comemorações de quinta, sexta-feira e sábado 

que acontecem na Sé, é qualquer coisa do outro mundo, e querem voltar. Eu a trabalhar a 

35 anos na Semana Santa e não sabia o que se passava na sexta-feira santa, porque se 

trabalhava e a primeira vez que vi fiquei maravilhado, quer à procissão a visita das 7 

igrejas. E levo muita gente a vê-la e toda a gente diz que é algo fantástico. Estes vêm com 

a curiosidade, mas não necessariamente devotos a 100%. Levam para as suas terras, o que 

viram e o que vivenciam, desde as próprias igrejas, que só por si são monumentos e a 

história que lhe estão associadas. 

Qual o feedback que os turistas dão em relação à estadia/visita à cidade? Costumam 

voltar a Braga? 

Eu sei que sim, porque também tenho um hotel, e eles gostam muito. Só tenho ouvido um 

senão que no Domingo não há ninguém para servir nos restaurantes. 

Quais os pontos fortes e fracos de Braga enquanto destino turístico religioso? 

Os pontos fortes são a Catedral, o Sameiro e o Bom Jesus. Porque a cidade é bonita, é 

uma cidade com muita identidade, qualquer canto como o arco da Porta Nova, o Campo 

da Vinha, o Pópulo, as Carvalheiras, as ruas, a arquitetura das casas, é tudo muito bonito. 

Os pontos fracos é a Falperra, está sempre fechado, mas é uma obra de arquitetura 

fantástica. Os guias nem sempre dizem às pessoas a história da Cidade de Braga, e não é 

só apresentar os monumentos, mas também a sua história. O que a cidade fez para ser 

bonita? Como a cidade evolui? Outro ponto fraco são as pessoas da cidade não ajudarem 

nem no planeamento nem no decorrer da Semana Santa. 

Qual a importância do turismo religioso e da Semana Santa para a cidade? Quais 

considera ser os impactes económico? E os contributos que tem para o 

desenvolvimento regional? 

E Braga tem um grande desenvolvimento regional, porque o que ela tem e porque o que 

ela educa. É fantástica e desenvolve a região, com grande impacto na restauração e no 

alojamento. É o movimento mais cultural quer existe em Braga, pelas exposições, pelas 

procissões. Apesar disso, são só 3 dias, os hoteleiros não ajudam, não participam numa 

dádiva, no entanto vem muita gente e enche os hotéis, mas só nesses 3, 4 dias. E a CMB 

está a fazer cada vez mais atividades para trazer para Braga mais turistas. Mas é preciso 
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evitar que se olhe só para a Semana Santa, o que eu queria era que houvessem muitas 

Semanas Santas.  

Quais as iniciativas/projetos que a empresa tem em vista para melhorar a 

experiencia turística e para satisfazer o aumento da procura do Turismo Religioso 

e da Semana Santa? 

É agarrar as pessoas á cidade, e está se a começar a fazer isso, embora seja muito difícil. 

É preciso dar mais informação á população, como integrar as pessoas, como elas veem a 

Semana Santa, é o convívio da população, e isso é o mais difícil. É importante que o 

turista venha, mas quero que sinta a Semana Santa em Braga, e que não venha a Braga só 

de passagem, para comer e apreciar as vistas. 
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Apêndice 7: Transcrição Entrevista 3 - Dr. Rui Marques, Comissão da Semana 

Santa 

 

Podia começar por apresentar-se, falando de si e da sua ligação ao Turismo Religioso 

e à Semana Santa? 

O meu nome é Rui Marques, eu sou diretor geral da ACB, sou também membro da 

Comissão da Semana Santa, que é a entidade responsável por estas festividades, e 

enquanto dirigente associativo de uma associação que representa os interesses do 

comércio, mas também do setor do turismo e dos serviços, portanto tem esta relação com 

o setor do turismo e do TR, e portanto temos um conjunto de empresas que são ligados a 

esse setor, e para nós é um subsetor que é importante porque de facto tem impacto na 

economia da cidade e da região. 

Como classifica o Turismo Religioso em Braga? 

É sobretudo uma enorme oportunidade para Braga se afirmar em termos turísticos. Temos 

excelentes recursos, sejam materiais, como o edificado, ou imateriais, como estas práticas 

religiosas e como as celebrações da Semana Santa, que já tem muito reconhecimento na 

nossa região, mas que ainda há muito por explorar, isto é o que é a minha intuição. De 

facto, temos um enorme potencial que ainda está muito subaproveitado e pode-se 

aproveitar com uma melhor promoção e estruturação da oferta. O TR em Braga, é 

provavelmente um dos recursos mais ricos que nós temos do ponto de vista do setor do 

turismo no nosso território, e temos de saber aproveitá-los e saber transformar sobretudo 

estes recursos, este potencial em economia. A dificuldade que eu noto que as vezes existe, 

é que as instituições, este património por norma ligado a Igreja e a Igreja não tem esta 

vocação comercial, esta vocação de negócio, e esta de facto aqui uma pequena barreira 

para que isto possa ter outro desempenho. É algo que tem de ser feito com o tempo e com 

os privados, os operadores de alojamento, de animação turística, saberem se juntar, 

criarem uma rede para que se possa fazer uma promoção e tirar os devidos proveitos de 

maiores potenciais. 

Sendo a Semana Santa, o apogeu do Turismo Religioso para Braga, como se 

preparam para ela? Quais encargos associados? Que parcerias são importantes para 

um bom desempenho do Turismo Religioso? 
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A Comissão da Semana Santa, prepara as suas realizações com muita antecedência, isto 

é, quando está a acabar uma edição começa logo o processo de preparação da edição 

seguinte. Os custos têm sido relativamente similares ao longo do tempo, portanto nós já 

sabemos mais ou menos quais são os custos, os custos têm mais a haver com os custos da 

promoção, divulgação e ornamentação da cidade para criar a atmosfera que é necessária 

para quem vem a Braga notar alguma coisa, e depois também os concertos, as procissões. 

As receitas, vem de um grande patrocínio que é feito pela CMB, a entidade regional do 

Turismo de Porto e Norte é também parceira, e assegura alguns custos de divulgação e 

depois é um conjunto de patrocinadores, empresas privadas, umas de maior dimensão e 

outras de menor dimensão, mas que todas juntas, são por norma, as suficientes para cobrir 

os custos. Há aqui um grande desafio e ambição, a de fazer com que esta Semana Santa 

se internacionalize, precisamos cada vez mais comunicar de forma mais global e assim 

conseguir atrair mais pessoas de todo o mundo. Já vem pessoas de todo os continentes, 

mas é preciso num negócio tão competitivo como o setor do turismo, fazer um 

investimento mais forte, mais dirigidos ao público do TR, para virem a Braga, virem 

conhecer Braga e que possam alargar a estadia em Braga e que não venham 

exclusivamente só para verem as procissões, porque estas estão confinadas a 2,3 dias, e 

possam vir em estadias mais alargadas para deixarem cá mais recursos. A Semana Santa, 

tem como nome Semana, mas em termos práticos as procissões são quarta-feira, quinta-

feira, sexta-feira, e esses são os dias com maior fluxo de turistas e há uma grande procura 

no setor do alojamento e o nosso objetivo é estender este impacto o mais possível para a 

frente e para trás para conseguirmos tirar proveito do investimento que é feito. Temos 

uma grande dificuldade, que é a imprevisibilidade do tempo e que pode condicionar tudo, 

é um risco associado a esta atividade, podemos fazer um investimento fortíssimo em 

promoção e ter chamado a atenção para virem, mas nos dias de hoje no alojamento e nas 

viagens é facílimo fazer uma marcação e fazer o cancelamento da mesma. E o que nós 

notamos é que quando há possibilidade de chuva ou chuva mesmo, as procissões podem 

não sair e os turistas se preveem que vai estar a chover muitos deles cancelam as suas 

reservas e não veem e é um risco a quem faz atividades ao ar livre.  

Quais considera ser os fatores críticos que explicam o crescimento deste tipo de 

turismo em Braga? 

Eu diria que o fator crítico tem a ver sobretudo com a autenticidade destas celebrações, 

são feitas sobretudo para os locais, estas celebrações não são feitas para os turistas, são 
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feitas para os crentes e são vividas de uma forma muito apaixonada por aqueles que vem 

ver estas celebração ao longo de toda a Semana Santa, e é esta genuinidade que faz com 

que os turistas quando vem fiquem surpreendidos. Isto não é um circo feito a pressa para 

eles, de facto quem vem ver as procissões da Semana Santa fica impressionado pelo 

silêncio e o respeito que existe, as pessoas imitam, os turistas podem ser crentes ou não 

vem e imitam o comportamento dos outros. Por outro lado, outro fator crítico tem a ver 

com a notoriedade positiva, esta visibilidade que Braga tem, enquanto capital do Turismo 

Religioso em Portugal. Braga é reconhecidamente importante ao nível da religião ou da 

igreja católica em Portugal, a cidade dos Arcebispos. O facto de termos esta antiguidade, 

faz com que tenhamos um crédito adicional, estas celebrações têm particularidades 

únicas, que não existem noutras localidades e temos rituais únicos que servem para nos 

distinguirmo-nos do resto que existe. 

Consegue elaborar o perfil do turista religioso? E quais as suas principais 

motivações? 

No caso da Semana Santa em particular, a ideia que eu tenho e esperamos agora com um 

estudo da Universidade do Minho está a elaborar, nos possa ajudar a perceber melhor, 

mas eu não creio que muitos dos turistas que vêm á Semana Santa, venham porque são 

devotos, não tem uma vocação espiritual forte, eu julgo que seja sobretudo uma vocação 

mais cultural, independentemente se são crentes ou não e porque a cidade tem mais para 

oferecer do que o património religioso, como as igrejas e as procissões, tem mais para 

oferecer e faz com que seja uma pacote atrativo para as pessoas. Coincide o numa altura 

que sobretudo aqui nos países mediterrâneos, como um período de férias escolares, e o 

que notamos é que vem muitos espanhóis, franceses e italianos e que vem ao norte de 

Portugal, que estão de férias com as crianças. Temos a vantagem de ter voos low-cost de 

muitos países para o Porto, passam aqui alguns dias, passam por Braga, Porto, não vem 

exclusivamente a Semana Santa, ou seja, por vocação religiosa, embora existam muitos 

turistas que vem por nessa vertente religiosa, e esses, vêm normalmente de mais longe, 

como da Ásia ou da América do Norte e do Sul. É a parte cultural e religiosa que os atrai. 

Confesso que não consigo identificar um perfil, se são de um determinado país, se têm 

determinadas qualificações, se vêm em grupos ou vêm em família, porque na rua vemos 

um pouco de tudo, não sendo fácil padronizar.  

Qual o feedback que os turistas dão em relação da estadia/visita á cidade? 

Costumam voltar a Braga?  
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 O feedback é sempre muito positivo, as pessoas que vêm a Braga pela primeira vez, não 

tem muitas referências, alguém lhes falou ou leram sobre a cidade e vêm sem grande 

expetativa, e chegam cá e ficam absolutamente surpreendidas, porque em Portugal neste 

momento a força da comunicação de Lisboa e do Porto, ofusca todo o resto. No ponto de 

vista religioso, Fátima também tem um ascendente muito grande, contudo nós aqui que 

somos de Braga temos muito orgulho e gostamos muito da cidade, mas 

internacionalmente ainda é muito desconhecida. Mas as pessoas que vem cá ficam 

completamente surpreendidas pela história, com a dimensão da cidade, com o património 

que nós temos, com o alojamento, com a restauração, com a simpatia, com o nosso 

acolhimento, com a nossa hospitalidade e quase sempre a informação que nos chega é 

que alguns vêm pela experiência, mas acabam por querer voltar por mais tempo, muitos 

deles pela primeira vez ficam alojados no Porto e vem a Braga, mas quando voltam já 

ficam alojados em Braga. 

Quais considera ser os pontos fortes e pontos fracos de Braga enquanto destino 

turístico religioso? 

Os pontos fortes, tem a haver muito com o facto de ser um destino religioso que não está 

muito massificado e que não está desenhado para o turismo, como acontece em Fátima e 

em Santiago de Compostela. Os crentes quando chegam lá, apesar da história e da magia 

que possa haver percebem uma pressão comercial fortíssima e sente-se que aquilo é um 

negócio. Em Braga não acontece isso, é um sítio mais espiritual, andam e podem usufruir 

do património religioso, tanto as Igrejas no centro da cidade como no Santuário do 

Sameiro e no Bom Jesus com muito menos pressão comercial e podem andar de uma 

forma mais descontraída. Depois tem também a ver com a densidade, temos muitas coisas 

em pouco espaço, temos imensas igrejas belíssimas repletas de histórias que são obras 

muito importantes a nível da arquitetura e história. Outro ponto forte que Braga beneficia 

é a localização estratégica neste eixo entre Fátima e Santiago de Compostela, em que 

estamos numa posição central privilegiada, e temos de saber aproveitá-la para quem vai 

a estes pontos de contacto, passe por Braga. Os pontos fracos que identifico, é que não 

temos a projeção destes concorrentes, falta aqui histórias, lendas, fé, como tem em Fátima 

e Santiago de Compostela, e diria que era importante que Braga tentasse incentivar e dar 

mais dimensão a algumas peregrinações aos santuários sobretudo ao Sameiro e ao Bom 

Jesus, porque as pessoas tem uma época que vão a Fátima, outras épocas que vão a 

Santiago de Compostela e noutras alturas também vão ao São Bento da Porta Aberta que 
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julgo ser o segundo maior santuário visitado em Portugal, este tem um ponto alto no mês 

de junho, e Braga deveria fazer também isso, sendo um desafio para a Igreja promover e 

dinamizar. Não consigo ver mais pontos fracos, só consigo ver pontos fortes e 

oportunidades, por exemplo comparando Braga com Fátima, Braga tem mais riqueza ao 

nível do TR, enquanto que Fátima não tem tanto para ver, e as igrejas não tem uma grande 

linha arquitetónica, o que é preciso é chamar a atenção.  

Qual a importância da Semana Santa para a cidade? Quais considera ser os 

impactes económicos do turismo religioso? E os contributos que tem para o 

desenvolvimento regional? 

Ao longo do ano, Braga tem grandes eventos, mas este é o que tem maior impacto 

económico na cidade. O impacto, é dos mais transversais em termos de chegar a muitos 

sectores de atividade. E são muitos setores beneficiam deste impacto, como o alojamento, 

que beneficia em primeira instancia, que na época da Semana Santa fica todo esgotado, 

que vende a preço de época alta e por norma é mais de que uma noite. Depois também a 

restauração, nota-se durante nessa semana que a restauração tem um aumento na procura 

significativo. Também se verifica que este aumento de pessoas na cidade tem reflexos no 

comércio, o que é uma novidade, porque os turistas normalmente gastam o dinheiro em 

alojamento e restauração, mas notamos que os nossos vizinhos espanhóis fazem compras 

no comércio, como souvenirs, como artigos religiosos, na área da moda, na área 

alimentar, o que terá muito a ver com as nossas próprias tradições e com o facto de muitos 

não terem a limitação do limite de peso dos aviões. Na Páscoa, quer os turistas quer os 

residentes, gostam de comprar roupas novas e isso faz-se notar no comércio, porque 

individualmente é pouco, mas no seu conjunto faz a diferença. É um evento com um custo 

pouco significativo, mas que cada euro investido tem um retorno enorme. Eu diria que 

tem dois impactos, um mais direto, aquele impacto daquele aumento da atividade 

económica, que é absolutamente indesmentível, mas também tem um impacto mediático, 

de projeção de imagem. Braga nessa altura, consegue ter um pico de visibilidade muito 

grande, nas televisões, nas rádios, nos jornais e nas revistas, com uma imagem positiva e 

que traz benefícios futuros. E isto vale muito dinheiro, porque se pagássemos estes 

espaços publicitários, gastávamos muitos milhares de euros. É um evento muito relevante 

para a economia da cidade, que acontece numa época que não é uma época alta porque 

não é o verão, mas gera um grande aumento da procura. Outra desvantagem, é que o 
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evento não tem uma data fixa, ora é em março, ora é em abril, e essa imprevisibilidade é 

uma grande desvantagem. 

Quais as iniciativas/projetos que tem em vista para melhorar a experiência turística 

e para satisfazer o aumento da procura do Turismo durante a Semana Santa? 

Acho que isso não depende muito de nós, porque não somos nós a operacionalizar essas 

atividades adicionais paralelas, mas é fundamental que existam, porque durante a Semana 

Santa existe um pico de pessoas nas procissões, mas depois durante o dia tem muito 

menos gente porque não tem muita programação e vão ter de ser encontradas soluções. É 

importante que os turistas tenham tempo para usufruir da cidade e eu creio que seja 

necessário melhorarmos o nível de qualidade de propostas culturais, como por exemplo 

nos concertos, nos museus, de modo, a ter um programa complementar ás procissões. 

Porque é preciso melhorá-las e dar-lhe mais dimensão para não estagnar, apesar de não 

serem matérias fáceis, porque são coisas ligadas à cultura, à história e à tradição, e mexer 

levanta muitas resistências naturais da sociedade. Estas coisas são feitas com uma 

velocidade muito lentado que gostávamos que fosse. Mas comparando o que era a Semana 

Santa á 10 anos, as coisas têm melhorado e aperfeiçoado algumas coisas, contudo é 

preciso enriquecer mais a experiência turística e dar outras possibilidades aos turistas. 

Mas isto não tem de ser a Câmara, ou a ACB ou a Igreja a promover, era desejável que 

fossem os privados, como por exemplo, as empresas de animação turística, a 

conseguirem-se associar ao evento, e criarem elas experiências agradáveis e interessantes, 

que estejam em linha com o evento. E este momento é o momento certo, porque durante 

muito tempo, Braga tinha potencial, mas não tinha procura significativa, agora não, nos 

últimos 3,4,5 anos, o número de visitantes ao longo de todo o ano tem vindo cada vez 

mais a aumentar e das mais diversas nacionalidades. Muitas vezes, é a procura que 

espicaça a oferta a criar soluções e a oferta procura melhorar para as pessoas, e aparecem 

mais operadores com mais propostas.  
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Apêndice 8: Transcrição Entrevista 5 – Dr. Sousa Ribeiro, Comissão da Semana 

Santa 

 

Podia começar por apresentar-se, falando de si e da sua ligação ao Turismo Religioso 

e à Semana Santa? 

Tirei a Licenciatura em Filosofia e Mestrado em Património Histórico e Turismo Cultural 

e estou ligado á Semana Santa através da Misericórdia. Sou Mesário da Misericórdia á 

vários anos e também faço parte da Comissão da Semana Santa à 8,10 anos. Na 

Misericórdia já estou a 20,22 anos, e em todos esses anos organizamos a Procissão Ecce 

Homo. A Comissão da Semana Santa é um envolvimento maior, porque é um “chapéu” 

de toda a Semana Santa, tirando o Cabido e todas as outras instituições como a Santa 

Cruz, Santa Casa da Misericórdia, CMB, o Cabido, a ACB, a UM, o Turismo Porto-Norte, 

que é muito importante. Eu tenho informação de tudo, das cerimónias, embora não 

domine todas as cerimónias e historiais da área religiosa, porque não sou teólogo. 

Como classifica o Turismo Religioso em Braga? 

O TR em Braga é forte e importante para a cidade, mas precisa de estar mais 

sistematizado, mais organizado, mais desenvolvido, mais dinâmico, mais agressivo.  Digo 

agressividade no bom sentido, ou seja, de ir ao encontro das pessoas, com maior 

qualidade, intensidade e maior profundidade. É um mercado com muito potencial, mas 

não se pode adormecer à sombra da bananeira. 

Sendo a Semana Santa, o apogeu do Turismo Religioso para Braga, como se 

preparam para ela? Quais os encargos associados? Que parcerias são importantes 

para um bom desempenho do Turismo Religioso? 

As reuniões para a preparação da Semana Santa começam em setembro e temos reuniões 

mensais ou bimensais consoante as necessidades que haja. Independentemente disso há 

comissões paralelas, pequenas, grupos constituídos por pessoas da Comissão que 

desenvolvem trabalhos como a angariação de fundos, tratar de assuntos variados, os 

convites as pessoas de fora, por exemplo, no que diz respeito à Procissão do Senhor Ecce 

Homo, há uma série de 12 a 20 misericórdias que vêm de todo o país, de Norte a Sul e 

isso obriga a uma planificação muito atempada, os convites têm de ser mandados com 

tempo, têm de ser tudo preparado, aprovado, e a propósito dos cartazes, estes são feitos 

em dezembro para que em janeiro já estão nas feiras de Norte a Sul do país e têm de estar 
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prontos cedo para que os do Turismo Porto e Norte as possam utilizar e depois também 

começam a ser distribuídos pelos hotéis de Braga e por outras instituições.    

Quais considera ser os fatores críticos que explicam o crescimento deste tipo de 

turismo em Braga? 

Esta Semana Santa é única no país e logo à partida é um desafio grande para as pessoas 

conhecerem a Semana Santa, por outro lado todos os anos procuramos que a Semana 

Santa seja melhor que o ano anterior, e isso nota-se, com o crescimento do número de 

pessoas na cidade, mais forasteiros, mais visitantes, mais interessados e mais estudiosos, 

porque durante a Semana Santa vê-se muitas pessoas que vêm estudar este fenómeno 

religioso e o fenómeno profano. Por outro lado, o nosso país vizinho, a Espanha que é 

rico em Semanas Santas, só que a Semana Santa em Espanha têm características 

diferentes que a nossa, eu recordo-me que nós fomos a 3,4 anos a Medina del Campo e 

participamos numa procissão onde introduzimos os farricocos, e não calcula o sucesso 

que foi a introdução dos farricocos nessa procissão, porque as procissões lá são diferentes 

das nossas, em Espanha as procissões são mais extensas em número de pessoas e em 

percurso percorrido, com procissões e trajes diferentes de cada Confraria, e cada uma com 

a sua banda de música, é uma cerimonia completamente diferente. Penso que a Procissão 

Teofórica é única no mundo, feita no rito bracarense, é uma cerimonia relacionada com a 

Paixão de Cristo e que não vê em lado nenhum. Há uma programação, antes e mesmo 

durante a Semana Santa há diversos concertos, que são de muita qualidade e traz mais 

pessoas a Braga, porque é interessante, e por outro lado os concertos são totalmente 

gratuitos, tudo na Semana Santa é gratuito, as pessoas podem passar cá toda a semana da 

Semana Santa que não pagam nada. Estes são todos pólos de atração de todo as partes do 

país, como do Porto, de Coimbra, de Lisboa, da Galiza. 

Consegue elaborar o perfil do turista religioso? E quais as suas principais 

motivações? 

Maioritariamente são portugueses, mas também muitos galegos, em menor número vêm 

da França, Itália, EUA, Brasil, Holanda e Bélgica. Os turistas vêm á Semana Santa como 

vêm ao S. João, vêm pelo espetáculo, têm uma curiosidade mais profana, e depois temos 

os turistas católicos e estes seguem as procissões de outra maneira, muitos que estão nas 

procissões não entendem o que aquilo é, nem aquilo que representa, por exemplo, a 

Procissão da Burrinha, que é um cortejo litúrgico e há todo um historial da Paixão de 
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Cristo e agora estamos a fornecer uns desdobráveis durante a procissão para as pessoas 

entenderem o que está a acontecer e já estamos a fazer em duas línguas. 

Qual o feedback que os turistas dão em relação da estadia/visita à cidade? 

Costumam voltar a Braga? 

Há muita gente que volta, nós temos essa informação através do Turismo Porto e Norte e 

costumam voltar porque são bem recebidos, e presenciam muitas cerimónias e vivenciam 

muito a espiritualidade, não é vir para uma festa e há a parte religiosa que é muito intensa, 

e que é muito levada a sério. No caso das procissões, as pessoas respeitam-nas muito, pois 

nota-se quando as procissões passam é um silencio absoluto e isso demonstra o respeito 

que as pessoas estão em relação a estas cerimónias  

Quais considera ser os pontos fortes e pontos fracos de Braga enquanto destino 

turístico religioso? 

O ponto forte é a Semana Santa e o acolhimento das pessoas, algo comum em todo o país, 

e as pessoas ficam encantadas porque mostramos aos turistas as igrejas, a arte, os pintores, 

os estilos, de forma detalhada. O ponto fraco é o dinamismo e agressividade, que é o que 

falta ter, e ter as pessoas certas que defendem a causa com dinamismo e que percebe do 

assunto para os cargos certos. É preciso adaptar as festividades ao período em que 

estamos, e não ter uma atitude passiva. 

Qual a importância da Semana Santa para a cidade? Quais considera ser os 

impactes económicos do turístico religioso? E os contributos que têm para o 

desenvolvimento regional? 

A Semana Santa tem muita importância para a cidade de Braga e a prova disso é que a 

CMB faz parte da organização, em termos económicos tivemos informação da SIBS, 

Sociedade Interbancária de Serviços, sobre os montantes envolvidos durante a Semana 

Santa, que não há altura no ano que movimente tanto dinheiro como na Semana Santa. 

Tem um impacto muito forte, principalmente, na hotelaria e restauração que têm um 

impacto direto, também nos cafés, no comércio e nos centros comerciais, com um 

movimento anormal em relação ao quotidiano. Promove bastante o desenvolvimento 

regional, porque traz para Braga turistas de todo o lado, que vêm conhecer uma cidade 

motivados pela Semana Santa e é um cartaz turístico além-fronteiras, um pouco por todo 

o mundo porque são coisas únicas, verdadeiras e autênticas.  
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Quais as iniciativas/projetos que têm em vista para melhorar a experiência turística 

e para satisfazer o aumento da procura do turismo durante a Semana Santa? 

Nós precisávamos de uma coisa fundamental, que é a adesão das pessoas, por exemplo, 

em Espanha eles já têm logo a partida uma verba dada pelos clubes de empresários, com 

isto não quero dizer que cortamos em alguma coisa, mas partimos do zero e 

eventualmente arranjamos, mas eles já têm esse avanço, mas temos as contas em dia, ou 

seja, não devemos dinheiro a ninguém e isso já é uma grande coisa, mas por outro lado 

os custos são muito limitados. Está se a estudar a possibilidade da obtenção de um grau 

de Interesse Público, dada pelo Ministério do Turismo de Portugal e pela secretaria Estado 

do Turismo e isso já nos permite um dia ter interesse em que isto seja Património da 

Humanidade, como por exemplo, o Fado. Julgo que esta certificação, seria um passo vital 

na afirmação de Braga.  
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Apêndice 9: Transcrição Entrevista 4 – Dr. António Barroso, CMB 

 

Podia começar por apresentar-se, falando de si e da sua ligação ao Turismo Religioso 

e à Semana Santa? 

Sou António Barroso, sou licenciado em contabilidade e auditoria e estou a desempenhar 

funções atualmente junto do presidente da CMB, de coordenação na área do turismo no 

concelho além de outras, como é óbvio. E tem sido um trabalho interessante e estimulante, 

sobretudo na articulação e na coordenação e no trabalho que temos desenvolvido em rede 

com vários parceiros públicos, privados, entre outros. E para nós, é importante este tipo 

de trabalhos que sejam desenvolvidos, porque são análises que de uma forma 

desapaixonada e externa também nos permitem perceber aquilo que se passa e 

eventualmente no futuro afinar e conseguir fazer melhorias, neste caso em concreto com 

a Semana Santa, mas se calhar para outras vertentes que podemos abordar do turismo 

religioso. 

Como classifica o Turismo Religioso em Braga? 

Classifico um TR forte, mas sobretudo e predominantemente ligado ao Património, ou 

seja, não considero que Braga no seu todo, incluído aqui os grandes estandartes como o 

Santuário do Sameiro, o Bom Jesus, a Sé, as igrejas e capelas, mas não considero que 

Braga seja um destino de peregrinação. Portanto, somos um destino para o TR, mas 

focado no Património ligado á religiosidade, a própria arquitetura civil bebe muito do 

património religioso, sendo considerado que o município foi governado de uma forma 

civil pelos arcebispos até ao século XIX, portanto, logo por aí não só pela vertente 

religiosa no seu uso, mas também muita da arquitetura que a cidade tem e a forma como 

está organizada, é uma característica importante para quem nos visita. O facto de ter sido 

governada pelos arcebispos e pela Igreja, é uma característica que Braga tem e que não é 

muito usual quer no país quer no estrangeiro. Por outro lado, o que importa referir aqui, 

é que é um destino, no caso do turismo, em que estamos num eixo muito importante entre 

Fátima e Santiago de Compostela, em que estamos a 2 horas de distância delas e com 

acessibilidade na autoestrada passa á porta, em termos rodoviários, sendo importante para 

quem viaja de carro ou de autocarro. E temos tentado fazer esse trabalho de articulação 

das várias instituições ligadas a esta vertente do TR, quer com Santiago de Compostela 

quer também com Fátima. Por outro lado, é importante também que na vertente 

patrimonial e também na vertente dos eventos ou das iniciativas que tem algum caráter 
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religioso, sirvam de cartaz, neste caso a Semana Santa, como uma semana maior que 

existindo em praticamente todo o lado, mas que em Braga tem um esplendor e um 

programa cultural que faz dela um momento religioso, mas também afetivamente um 

grande evento e uma vertente cultural onde está presente, mesmo nas celebrações 

religiosas que não deixam de ter um impacto muito forte e atrativo para se ver, para se 

sentir, para se estar e aqui. É relevante também referir o S. João, que não deixando de ser 

uma romaria e de estar associado a uma festa religiosa, mas também tem um programa 

que a engradece. Além disto, há as peregrinações que são realizadas ao Santuário do 

Sameiro, o maior santuário mariano do país, o maior da europa também. Também 

podemos considerar a pérola principal deste colar que é o ex-libris, que é o Bom Jesus, 

que é um espaço de peregrinação e que não deixa ter o seu esplendor, assim digamos a 

escadaria, o elevador, a própria basílica, mas também toda a estância que é um parque 

que se reveste de muita atratividade. Ou como por exemplo, o Mosteiro de Tibães, que 

está também ligado á religiosidade, e portanto, há aqui um conjunto de características 

atrativas para que as pessoas venham ao município. Considero também, que fruto do 

trabalho e da experiência que temos tido, também na participação de atividades do TR, 

onde temos tido contacto direto, quer com os jornalistas focados no TR, quer com os 

turistas que trabalham muito esta vertente, especialmente na América Latina e Europa e 

com o impacto que tem no mundo Cristão, trabalhando de uma forma muito próxima, 

percebemos que há 2 tipos de TR, contudo o ideal era que estivessem juntos, há o TR 

onde há um foco na peregrinação que vão para pensar, para refletir, para pagar promessas 

e depois há outro também que tem um interesse patrimonial, arquitetónico, turístico de 

todo. Daí essa aproximação que temos tentado fazer com Fátima, não só no município, 

mas também nas próprias arquidioceses de Braga e a arquidiocese de Fátima, porque 

entendemos que se complementam, isto é, estamos muito próximos, e sendo Fátima, um 

espaço muito recente, tem 100 anos, logo muito jovem perante Braga, que não tem muita 

atratividade religiosa, mas depois tem uma oferta de património e história ligada á religião 

católica que não deixa de ser uma atração turística. Dizer também, que tentamos colocar 

o município, como espaço atrativo e não se limite a questões religiosas, e que não sejam 

só os católicos a visitarem-nos. Temos feito um trabalho para tentar recuperar vestígios 

de outras religiões, nomeadamente da religião judaica, onde recentemente fizemos um 

guia da cidade, um roteiro daquilo que é a herança judaica, que por muitas vezes é 

desconhecida pelas pessoas em Braga. Esse roteiro está em português, inglês e em 

hebraico, até porque também tivemos a felicidade de ter uma visita turística de cerca de 
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3000 israelitas que nos visitaram entre o mês de abril e de maio, porque é também muito 

interessante numa cidade marcada pela religião católica, haver vestígios da religião 

judaica. 

Sendo a Semana Santa o apogeu do Turismo Religioso para Braga, como se 

preparam para ela? Quais os encargos associados? Que parcerias são importantes 

para um bom desempenho do Turismo Religioso? 

A Semana Santa é realizada por uma comissão, e liderada pelo Cabido da Sé de Braga, e 

que integram elementos do município, da ACB, da Irmandade da Misericórdia, da 

Irmandade de Santa Cruz e a AIM, entre outras. Aqui o contributo do município não é 

como organizador, mas dos membros da organização. Apoiamos de forma direta com 40 

mil euros, sendo que o orçamento é muito superior que este valor, mas depois o nosso 

papel aqui também é de alguma forma dinamizar e também dar relevância pública a outras 

iniciativas que são realizadas em todo o município e que estão fora deste programa oficial, 

mas que não deixam de ser indiferentes, como por exemplo, algumas procissões e 

realizações que tem alguma dimensão, visualmente atrativas e o município de alguma 

forma faz essa divulgação, uma Via Sacra realizada em Maximinos que hoje já consegue 

agregar 600 pessoas que são figurantes desta Via Sacra, que tem uma componente 

religiosa e de recriação deste espaço, não deixa de ser também atrativo e uma vertente de 

espetáculo. Também as várias procissões como a dos farricocos, não sendo um homem 

da igreja, sou católico, mas não sou um homem do clero, mas sei que são formas para 

atrair as pessoas para uma religiosidade mais forte. Portanto, aquilo que estamos a tentar 

fazer é também que estas iniciativas que se vão realizando através da Semana Santa sejam 

um complemento, o programa tem vindo a ser enriquecido com vários apontamentos 

culturais, muitas vezes não tão marcadamente religiosos e provavelmente ainda haverá 

espaço para algo mais, nomeadamente em atividades feitas de dia, porque normalmente 

as atividades são maioritariamente á noite, e de dia deveria ter uma oferta maior, para 

quem cá está ter mais alguma coisa para ver, apesar de ter toda a cidade á disposição para 

quem cá está a visitá-la. Referir também o Palácio do Raio e o Centro Interpretativo das 

memórias da Misericórdia de Braga, que está obviamente ligada ás celebrações da 

Semana Santa, e hoje, temos nesse espaço musealizado, onde as pessoas podem perceber 

como é que era organizada a Semana Santa, e onde é contada a história do farricoco, há 

projeções de vídeos e imagens com 50 ou mais anos, para quem nos visita perceber como 

funciona. Por outro lado, a Semana Santa não é algo nosso, porque é feriado e é comum 
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em todo o país, mas percebemos que é, em termos turísticos uma época alta numa época 

baixa, e os dados obtidos tem-nos dito isso nos anos mais recentes, com praticamente 

lotações esgotadas no alojamento, na restauração e no comércio e vê-se esse incremento 

na faturação. É algo que é conhecido e que já está nos planos das pessoas e queremos 

afirmar a Semana Santa em Braga como a principal Semana Santa em Portugal. E este 

trabalho que fazemos em conjunto com outras entidades, e repito não é uma organização 

do município, mas na qual o município está muito empenhado e que quer contribuir cada 

vez mais para que o programa seja mais alargado, para que a lotação esgotada que temos 

na Semana Santa seja prolongada por mais dias, efetivamente nos últimos anos tem sido 

conseguido, uma vez que nos anos anteriores centravam-se essencialmente no final de 

semana. Hoje já temos a quinta-feira com muita ocupação hoteleira, e o desafio está a 

partir do domingo de Ramos ter mais gente aqui na cidade de Braga e aqui não é só 

importante para as organizações, mas também para as empresas privadas.  

Quais considera ser os fatores críticos que explicam o crescimento deste tipo de 

turismo em Braga? 

Falo do TR/Cultural, porque julgo, que cada vez mais as pessoas têm sede de 

espiritualidade, de reflexão, de introspeção, de história, de conhecer o património. No 

turismo nacional, o desafio é saber acolher as pessoas, e recentemente, e não só em Braga, 

havia espaços muito giros, mas estavam fechados, por exemplo algumas igrejas que só 

abriam para a questão do culto e esta sensibilização que tem havido, a forma de acolher, 

haver mais visitas guiadas, haver o espaço de acolhimento ao turista que tem ajudado as 

pessoas sejam bem acolhidas. Por outro lado, todos nós temos um potencial enorme de 

divulgação do que está a ver, do que está a sentir, que está a vivenciar, logo a atratividade 

resulta daí, e também o facto das pessoas terem muita curiosidade em saber como as 

coisas funcionavam. O trabalho que tem sido feito na promoção com Fátima e Santiago 

de Compostela, e outro aspeto interessante, é que as pessoas visitam Braga em grupo pela 

primeira vez, e depois vêm de uma forma isolada, só com a família. E hoje tem-se um 

património recuperado e com condições para visitar, o que é outro aspeto atrativo, a 

promoção do destino, que é um trabalho continuo, para trazer mais pessoas para Braga, 

que venham descobrir Braga, e apercebam-se que Braga sabe receber. E isso nota-se nas 

relações com os operadores internacionais, que é um público sedento, e eu acho que a 

cidade por si só tem tudo para que os turistas venham visitá-lo, tem a ver com o trabalho 

que tem vindo a ser feito de várias entidades muito relacionada aos operadores, muito de 
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promoção de território que faz com que as pessoas façam por cá vir e considero também 

a importância da mensagem que os visitantes têm na divulgação do destino, bem como a 

segurança do destino, ao contrário de outras abaladas com terrorismo. As pessoas eu acho 

que o que temos para oferecer é tao interessante que as pessoas vêm mesmo para descobrir 

as coisas, como a gastronomia, o património, as belezas naturais, as condições de 

mobilidade. Quero também referir as companhias aéreas, que possibilitam a ida dos 

turistas para qualquer destino. 

Consegue elaborar o perfil do turista religioso? E quais as suas principais 

motivações?  

O turista da Semana Santa, não é somente religioso, mas por muitas razões. Não nos 

podemos esquecer que Braga tem rito próprio de celebração, um rito bracarense que é 

distinto de toda a igreja católica, logo por aí há uma forma diferente de celebrar, mas que 

não é muito divulgado, logo não é por aí que as pessoas vêm, depois surpreendem se pela 

forma como as coisas são organizadas. Mas eu acho que sobretudo as pessoas vêm, 

primeiro porque é uma Semana Santa, que tem como eu disse uma forma de organizar, 

de se expor, de se mostrar, e que tem um programa interessante, depois religiosamente há 

todo um conjunto de espaços para a prática religiosa. O turista procura Braga na Semana 

Santa por tudo aquilo que a cidade tem para oferecer, é preponderante nos atrativos de 

Braga a vertente do património religioso, mas depois tudo aquilo que temos no comércio, 

gastronomia, o ambiente que se cria, todos os atrativos que a cidade tem como destino 

turístico e é por isso que a cidade tem crescido em termos de afluência não só na Semana 

Santa e no Verão, portanto percebemos que há este impulso. A Semana Santa está 

disponível, porque normalmente as crianças estão de férias, e as famílias tiram por vezes 

umas miniférias e isso faz as pessoas virem cá. Também porque os movimentos religiosos 

são fortes e não falo só das procissões que estão na rua, mas todas as celebrações que são 

efetuadas, nomeadamente na Sé tem casa cheia, estamos a falar de um espaço que 

comporta para cima de um milhar de pessoas, portanto há esta grande grandiosidade. 

Dizer também que o município está empenhado, e isto será um ponto importante para 

alavancar a relevância e a atratividade da Semana Santa em Braga, estamos empenhados 

muito fortemente na candidatura a Património Imaterial da UNESCO da Semana Santa 

de Braga, portanto será também, se se vier a confirmar e estamos muito empenhados nesse 

trabalho, sendo que a candidatura já foi de alguma forma apresentada, para também 

reforçar esta atratividade, pondo este selo, que entendemos que é merecido, mas que 
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independentemente deste selo, que é importantemente reconhecida pela UNESCO, mas 

já percebemos que este património, que já é Património Imaterial da Humanidade, que é 

relevante, quer para o Bom Jesus, quer para a Semana Santa em Braga, que é diferente. 

Acho que se percebe que é diferente, a Semana Santa tem uma dimensão maior e portanto 

o TR e de concreto a Semana Santa julgo que vêm pelo cartaz que é oferecido, mas 

também por tudo aquilo que Braga tem para oferecer, portanto aqui pode ser mais um 

valor acrescentado, não nos vamos esquecer que também há a programação do Teatro 

Circo, mesmo para quem é mais jovem, a própria noite em Braga, que é muito 

interessante, acho que só tem valor a acrescentar ao programa, que muitas vezes isso faz 

com que a pessoa venha. Depois, não é preciso esquecer que a Semana Santa tem muitos 

anos de realização, tem nos anos mais recentes, 30, 40 anos, uma forte divulgação que 

tem vindo a crescer das mais variadas formas, e que portanto, tem se afirmado a principal 

Semana Santa de Portugal, e por isso vem tantas pessoas de Portugal e de todo o mundo. 

Qual é o feedback que os turistas dão em relação da estadia/ visita à cidade? 

Costumam voltar a Braga? 

As pessoas visitam Braga e veem tudo aquilo que temos para oferecer, a maior parte 

voltam no verão quando tem mais disponibilidade, e ficam agradados, pelo menos é esse 

o feedback que se tem percecionado e também por alguns estudos que fazemos. A Semana 

Santa depende também do tempo atmosférico e influencia bastante os números, no caso 

das reservas para a Semana Santa, segundo os hoteleiros, as reservas são feitas muito em 

cima da hora porque as pessoas estão á espera da previsão do tempo que vai estar, até 

porque estamos a falar de muitas celebrações e monumentos ao ar livre e condicionam, 

caso o tempo não esteja favorável. Também depende da altura se for alta ou baixa, pois 

não tem uma data fixa, portanto só por aí já tem uma condicionante. Porém as pessoas 

quando vêm à Semana Santa pela primeira vez, sentem-se muita agradadas e 

surpreendidas pelas pessoas que andam na rua, a forma como são organizadas as 

procissões e por tudo o que descobrem na cidade, não só ligada á Semana Santa, mas aos 

museus, à gastronomia. Até porque Braga, não deixa de estar no centro da região, quem 

está em Braga, está perto de tudo, está a dois passos do Porto, de Viana do Castelo, de 

Guimarães, do Douro e da Galiza, portanto estamos aqui no centro e em termos de 

acessibilidade estamos estrategicamente localizados, temos autoestrada por todo o lado, 

temos o aeroporto do Porto a meia hora de distância, temos suportes no mar, o próprio 

terminal do cruzeiro está a 45 minutos, temos ligações com o alfa, o próprio Vigo-Porto, 
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que traz muitos galegos por via ferroviária, estamos muito perto do Gerês, temos muitas 

condições interessantes. O foco não é só o religioso, as pessoas vindo a Braga têm a Sé, 

sendo a mais antiga de Portugal, tem várias atratividades á volta dela têm muitas igrejas 

para visitar, têm muitas atividades para fazer, têm o Santuário do Sameiro para visitar, 

têm o Mosteiro de Tibães, têm muitas formas de religiosidade que pertencem a várias 

épocas arquitetónicas, que são focos muito importantes de atratividade. Noto um trabalho 

muito grande no acolhimento, têm visitas guiadas, tudo isto faz com que vir a Braga seja 

uma experiência para as pessoas e normalmente querem voltar e recomendam a outras. 

Quais considera ser os pontos fortes e os pontos fracos de Braga enquanto destino 

turístico religioso? 

Os pontos fortes já foram referidos, como o Património, apesar de não sermos um destino 

de peregrinação como fomos no passado, há também a facilidade de deslocar-se a Braga, 

bem como um conjunto de iniciativas que são feitas ao longo do ano, como a Semana 

Santa, o S. João, entre outras festividades, e outras razões que já foram referidas, como a 

gastronomia, a hotelaria, o comércio e nestes serviços estamos cada vez mais a ter melhor 

acolhimento. Os pontos fracos que temos de melhorar, são os espaços de acolhimento, 

também a nível da sinalética. Foi feito um esforço muito grande na colocação de placas 

identificativas nos monumentos, é claro que ainda faltam alguns, mas temos tentado criar 

essas condições, assim como a melhoria das instalações. O feedback que temos, é que a 

cidade não deixa de ser atrativa nesse sentido, esta é plana e acessível, mas há algumas 

barreiras que temos de enfrentar, e estamos a focar-nos nisso, como a tentar fazer com 

que a peregrinação comece em Braga, porque Fátima e Santiago de Compostela são dois 

destinos muito importantes a nível mundial, onde milhões participam e é importante 

captar estes turistas. Porque cada vez mais há pessoas a passarem por Braga, mas também 

queremos que comecem o caminho a partir de Braga, porque na lógica o que o caminho 

leva, também o caminho pode trazer. Entendemos que há aqui um importante trabalho a 

fazer, é um mercado a trabalhar e a cooperação com Fátima e Santiago de Compostela, 

com a criação de pacotes que permitam aumentar a permanência dos turistas na região e 

é certo que alguns passam em Braga pouco tempo, mas de certo que ficam encantadas e 

querem voltar com mais tempo. 

Qual a importância da Semana Santa para a cidade? Quais considera ser os 

impactes económicos do Turismo Religioso? E os contributos que tem para o 

desenvolvimento regional? 
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Nós costumamos dizer que a Semana Santa é o evento mais importante de Braga, não é o 

maior, mas é o mais importante, com tudo aquilo que representa, tanto na vertente 

regional, como numa vertente nacional. O impacto económico é muito relevante porque 

primeiro é a época alta em época baixa, onde temos um pico de afluência turística e um 

contorno económico não só a nível da hotelaria, mas também da restauração e o comércio, 

tem um forte impacto em termos de turismo, em termos de retorno externo que vem para 

o município, e a dinâmica da Semana Santa faz com que também haja um impacto forte 

na economia local por parte dos residentes, com jantares em família por exemplo. Daí a 

importância do alargamento do programa da Semana Santa. Para o desenvolvimento 

regional tem um contributo considerável, porque este impacto e esta notoriedade não são 

só em Braga enquanto concelho, mas enquanto região em particular em volta dos 

concelhos limites. Depois é também uma força motriz, para que hoje venham a surgir 

celebrações da Semana Santa nos concelhos á volta, o que vem a ajudar a complementar 

a oferta porque estamos a ficar em situação de lotação esgotada e quer a Semana Santa 

quer com outros eventos que se realizam no concelho, acabam por ter um impacto na 

restauração, alarga-se a toda a região. Como eu disse nós estamos aqui no centro da região 

e as pessoas que estão em Braga, vão e pernoitam no Porto, em Viana do Castelo, em 

Ponte de Lima, em Guimarães, e é toda uma região que vive da própria hotelaria, que 

estando cheio ficam a dormir em outros lados. Daí esta aposta para sermos Património 

Imaterial da UNESCO e entendemos que este selo para fazer jus aquilo que é a realidade 

hoje do património muito valiosíssimo de uma forma imaterial, mas que sendo 

reconhecido internacionalmente enriquecerá a região. 

Quais iniciativas/ projetos que têm em vista para melhorar a experiência turística e 

para satisfazer o aumento da procura do Turismo durante a Semana Santa? 

Aquilo que queremos é de alguma forma tentar que dentro do possível, em termos 

orçamentais, porque não é só preciso ter vontade, também é preciso ter financiamento, 

não depende apenas de nós enquanto município, mas apoiar para que se consiga aqui 

alargar o programa, e não estamos a falar só daqueles 4,5 dias que antecedem o domingo 

de Páscoa, mas que comece muito anteriormente, mas sobretudo criar aqui um conjunto 

de atrativos, e se calhar conseguir agregar já momentos que existem e colocá-los numa 

divulgação oficial para ter uma divulgação integrada. Temos de alguma forma criar novas 

iniciativas, algumas que já existem por outras entidades, mas dar-lhes outra roupagem e 

enquadrá-las, também com outro apontamento cultural que se possam articular com os 
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vários agentes, que enriqueça este programa, mas que não impeçam os visitantes de 

aproveitar a sua visita e andar pelas ruas. A maior parte dos turistas são repetentes e isso 

os hoteleiros confirmam, é quase que tradição vir passar a Páscoa a Braga, o que é bom, 

mas também interessa-nos cada vez mais que os turistas venham por outras razões e não 

só pela Semana Santa. Bem como, divulgar ainda mais o principal evento do concelho, 

sendo este o principal evento religioso, também divulgar o Santuário do Sameiro, o 

Santuário do Bom Jesus, o Mosteiro de Tibães e outras particularidades que possamos ter 

em relação a religião, que pode de alguma forma despertar as pessoas para isso e não só 

focar na Semana Santa. É preciso perceber que ainda podemos colocar aqui ainda mais 

alguma coisa, porque hoje a Semana Santa fica muito centrada no centro da cidade, tendo 

a Sé, sendo esta a sede religiosa da arquidiocese do concelho, mas também aproveitar o 

que está á volta e se calhar enquadrar as pessoas de melhoramento ou não, porque algumas 

coisas são feitas muito profissional e que podem de alguma forma acrescentar a toda esta 

dinâmica. É um programa que se vai repetindo, mudando aqui ou ali, e temos que 

acompanhar, e o turismo vive cada vez mais de experiências e as pessoas podem se cansar, 

porque vem 1,2,3 vezes e se acharem que é sempre a mesma coisa, não voltam. Então 

deveria se por aqui ou ali acrescentar algum apontamento, que pode criar aqui uma forma 

de criatividade, como outros géneros de música para os concertos, para que tenha mais 

atratividade, tendo de alargar o programa e passo a passo vamos enriquecendo e o que 

nós queremos é que quem vem à Semana Santa se sinta bem para que possa voltar. O 

turismo jovem é também importante, uma vez que, sem esquecer a vertente religiosa da 

cidade e da festividade, mas que também haja uma dinâmica da cidade, que permita que 

o turista se divirta e que o faça voltar. Para concluir a Semana Santa tem um programa 

muito atrativo e muito interessante, não deixando de ser extenso, mas quem já o fez mais 

de uma vez, torna-se repetitivo. Também julgo ser interessante, a inclusão do Presépio de 

Priscos na Semana Santa. É preciso também ter atenção com o aumento da afluência de 

pessoas nas procissões, e temos que acompanhar esse crescimento, sem descurar o normal 

funcionamento das mesmas e da visibilidade dos presentes. 
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Apêndice 10: Transcrição Entrevista 6 – Cónego António Macedo, Cabido Sé de 

Braga 

 

Podia começar por apresentar-se, falando de si e da sua ligação ao Turismo Religioso 

e à Semana Santa? 

Eu realmente sou um privilegiado, porque eu comecei na Semana Santa quando tinha 8 

anos e participava nas Semanas Santas e nas procissões. E tive sorte também de ir para 

um caminho que me pôs em contato com a Semana Santa desde criança, na Sé e nas 

procissões, onde fui muitas vezes figurante, ou seja, sinto a Semana Santa dentro de mim 

desde criança. Depois como padre sempre colaborei, desde os meus 25 anos, e hoje tenho 

84 anos. Fiz parte muitos anos, desde 1958 a 1978 fiz as partes das comissões da Semana 

Santa e tínhamos reuniões com o representante da Câmara e os representantes das 

Irmandades de Santa Cruz e Misericórdia, e nessa altura eram só estas as irmandades. Os 

intervenientes da Comissão da Semana Santa, trabalham a nível voluntário. As procissões 

antigamente não tinham nada para mostrar, como tem hoje. É interessante que a Semana 

Santa em Braga por ser mais antiga tem algumas características diferentes daquelas que 

acontecem noutros sítios, a Semana Santa tem 2 aspetos, o litúrgico dentro da Sé e das 

igrejas e o aspeto do exterior que também é litúrgico e cristão, depois temos que cada vez 

mais aumentado é os espetáculos de arte, de história e de canto, temos um calendário 

litúrgico que efetuamos, procissões litúrgicas que efetuamos e temos palestras, 

conferências, ás vezes temos representações, como a saída de Cristo no Teatro de Circo. 

O que quero dizer é que temos de dar importância à cultura, à cultura de hoje, porque 

muitos cristãos vivem a Semana Santa de forma diferente e tudo isto tem um impacto 

histórico e artístico. E é importante falar de três elementos, a liturgia, a Semana Santa 

dentro e fora da igreja nas procissões, e a parte cultural que envolve exposições, 

concertos, há um concerto que enche todos os anos no Teatro Circo, que envolve grupos 

corais, orquestras, porque há algumas pessoas que não vêm pela fé, mas vêm pela cultura, 

que gostam e admiram, pois a cultura toda a gente entende, a religião nem todos 

entendem, de conhecer os costumes, a gastronomia que todos os concelhos participam, é 

indissolúvel, não se pode separar de forma nenhuma o aspeto religioso do turismo, do 

alimentar, do cultural.  

Como classifica o Turismo Religioso em Braga? 
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O TR é forte, porque a Igreja e o Turismo deram a mão, para promover a história e valores 

e ao mesmo tempo beneficiarem economicamente. Pois vamos todos no mesmo barco, 

hoje quando se fala em TR pensa-se em pousadas, Santuários, excursões, porque eu sou 

da fundação, no inicio era mesmo TR e depois começamos a fazer as parcerias com o 

turismo, pois no inicio não tínhamos ajudas. O TR existe em Braga, porque a Sé o iniciou 

e o Cabido que têm 1000 anos, o Cabido é um grupo de padres que estão encarregues de 

fazerem um juramento de defender todos os valores da religião. Empenhamo-nos muito 

para que tudo corra bem, porque a organização das procissões não é nada fácil, são muitos 

figurantes, muitas roupas e horários a cumprir. 

Sendo a Semana Santa, o apogeu do Turismo Religioso para Braga, como se 

preparam para ela? Quais os encargos associados? Que parcerias são importantes 

para um bom desempenho do Turismo Religioso? 

A organização final é um conjunto de muitas pessoas em que cada um colabora nas suas 

tarefas, as irmandades dão também uma quantia de apoio para pagar as coisas que há a 

pagar e depois há muito trabalho que é feito com muita antecedência, a Semana Santa 

começa a preparar-se no fim do ano ou em princípios de janeiro, para programar a Semana 

Santa. Temos também uma reunião de avaliação, para verificarmos o desempenho e para 

vermos as dificuldades que há, como correu, o antes, durante e o após, fazemos a tarefa e 

depois avaliamo-la. As parcerias são das duas Irmandades e do Cabido, que é o 

responsável, a CMB apoia economicamente, porque a CMB dá o apoio nos arranjos nas 

ruas, não paga tudo, mas dá uma grande ajuda, porque é uma parceria que também está 

presente nas reuniões. Contamos também com a ajuda da PSP, porque o trânsito mexe 

muito, e com a Polícia Municipal, os bombeiros são convidados a estar presentes, e temos 

centenas de escuteiros a ajudar na organização porque também há muitos turistas que vêm 

de longe, outras parcerias importantes são as instituições comerciais que colaboram 

connosco, como o Turismo Porto e Norte e a ACB que apoiam bastante na ligação com 

todos os comerciantes com a iluminação, os ruídos e sobretudo os sinais nas montras, nas 

vitrinas. Os principais encargos são os das ornamentações das ruas, que pertencem à 

CMB, a ornamentação dos Calvários, que pertencem à Irmandade da Santa Cruz. Quanto 

às exposições estão a cargo das instituições que a promovem. Também me lembro de ser 

júri de um concurso de montras, para promover a Semana e a adesão dos comerciantes.  

Quais considera ser os fatores críticos que explicam o crescimento deste tipo de 

turismo em Braga? 
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Eu penso que neste momento, os principais fatores são a riqueza litúrgica, a história 

cidade, que é mais antiga que Fátima, e o edificado religioso. Explica-se também pelos 

fatores sociopolíticos, todo o país quer estar na ribalta, e por outro lado o turismo é um 

grande meio de rendimento e de receber divisas. Este crescimento também deveu-se à 

vinda do Papa ao Sameiro, e essa promoção foi imensa. Este surto de turistas deve-se 

também à fome de cultura e de intercomunicação de conhecimentos e sobretudo também 

devido aos locais belos, as paisagens magníficas e também pela gastronomia que a cidade 

oferece.  

Consegue elaborar o perfil do turista religioso? E quais as suas principais 

motivações? 

As motivações religiosas, de fé, há motivações de história, de arte, de costumes locais e 

de tradições religiosas. Nós abrimos a porta a toda a gente, desde que respeitem a igreja 

e a religião, lembro-me que fui proibido de entrar numa Mesquita. Também depende de 

outros fatores, porque a Semana Santa em Braga é diferente da de Espanha, onde tem 

outras valências e outras características, o turista religioso vem motivado pela Semana 

Santa, pela sua história, este vem de todo os sítios, de todas as idades, também há aquele 

que vem a todas as procissões, aos atos religiosos, aos concertos da Sé, que enchem 

totalmente, uns vêm pela religião outros vêm pela cultura. O turista procura o 

Ecumenismo, vem para ver, para contemplar, vem para ver a cultura, temos tido muitos 

concertos, muitos teatros, temos muitos atos culturais e estes atos são mais apreciados 

pelos residentes, já os grandes atos, eventos e procissões são mais apreciados pelos 

turistas e pelos religiosos.  

Qual é o feedback que os turistas dão em relação da estadia/visita à cidade? 

Costumam voltar a Braga? 

Isso é uma informação que de certo modo me ultrapassa, mas a impressão que tenho é 

que ficam satisfeitos com a visita e que costumam voltar e até recomendar a amigos e a 

familiares. Esta promoção através de turistas que vieram cá, é muito importante, lembro-

me de um grupo que veio cá, que não era muito religioso mas que adorou a experiência. 

Tenho feito transmissões em direto nas procissões para toda a gente que estava a ver, 

portanto o impacto é grande porque as pessoas ficam surpreendidas e impressionadas. 

Quais considera ser os pontos fortes e pontos fracos de Braga enquanto destino 

turístico religioso? 
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Os pontos fortes são as multidões e o ambiente que se vive, a limpeza e a decoração das 

ruas na cidade de Braga, o respeito, a simpatia, a gastronomia, o acolhimento que Braga 

oferece e que os fazem sentir bem. A cultura de Braga, é muito chamativa. As procissões 

são muito bonitas e chamam muita gente, mesmo que por tempo limitado, o silêncio das 

mesmas é também muito bonito. No que respeita aos pontos fracos, nós podíamos mostrar 

mais recursos históricos, além do centro da cidade. Noutro aspeto, já fazemos um pouco 

de promoção na Espanha, mas podíamos ser mais agressivos nesse sentido. 

Qual a importância da Semana Santa para a cidade? Quais considera ser os 

impactes económicos do Turismo Religioso? E os contributos que tem para o 

desenvolvimento regional? 

A Semana Santa começou em Jerusalém, e eles fazem-na lá, e mau era que não fizessem, 

porque Israel vive do Turismo, e é a maior fonte de rendimento e de riqueza do país. 

Braga é semelhante, na medida, em que a Semana Santa é o evento com maior impacto 

turístico. Mesmo as pessoas que vivem nas aldeias, vêm ver as procissões e comprar as 

compras da semana, o comércio tem muito mais movimento, o impacto religioso é muito 

grande, é muito abrangente. Há 60 anos, o impacto era unicamente religioso e unicamente 

na população, atualmente chega a outras pessoas. Sei bem, que a hotelaria esgota para 

essa Semana, e é muito difícil agendar e encontrar algum hotel vago, e por isso, nota-se 

que os turistas não tendo alojamento em Braga, ocupam as periferias, como o Porto, 

Barcelos, Guimarães e Famalicão. Nota-se também que ao domingo há muitas lojas e 

restaurantes abertos. 

Quais as iniciativas/projetos que têm em vista para melhorar a experiência turística 

e para satisfazer o aumento da procura do Turismo durante a Semana Santa? 

O principal objetivo é continuar a acompanhar o crescimento e que o Turismo ande de 

mãos dadas com a Igreja. É também importante continuar a receber todos aqueles que 

vêm e aqueles que me vem perguntar acerca dela. Nós já fazemos tanta coisa, porque nós 

também não podemos inventar, temos de estar de mãos dadas com as instituições mesmo 

que tenham diferentes ideologias. Continuar a desenvolver as procissões como temos 

feito, sem desrespeitar a Igreja e a fé.     
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