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V. ABORDAGENS INDIVIDUAIS DO PCI (tipologia IV) 

1. CONCEITO GERAL 

Os Bens do Património Cultural Imaterial (PCI) representam um enorme potencial de conhecimento, de 
interpretação e de experiência com os territórios e as comunidades de que são pertença e, nesse 
sentido, configuram oportunidades de grande valor no quadro da visita de natureza turística, sobretudo quando 
assumida numa interação equilibrada e sustentável entre as comunidades de acolhimento e os seus visitantes.  

As inúmeras manifestações de PCI que se distribuem pelo território dos destinos turísticos do Alentejo e do 
Ribatejo, conferindo-lhes uma riqueza e diversidade inquestionáveis, podem ser contactadas, com maior ou 
menor intensidade e profundidade, pelos turistas e visitantes que escolhem estes destinos com interesse pela 
sua cultura. No entanto, é desejável que estes contactos se estabeleçam de modo a permitir preservar os 
elementos primordiais que caracterizam tais manifestações culturais e imateriais e, além disso, garantir a 
sustentabilidade futura das suas comunidades, enquanto detentores e protagonistas das “práticas, 
representações, expressões, conhecimentos e aptidões” que fazem parte do seu património cultural. 

O conceito de produto ou experiência turística que está subjacente a estas abordagens individuais do PCI 
pressupõe, assim, um conjunto de condições em que é estabelecida a interação entre os turistas e os 
detentores de PCI e as suas comunidades, com capacidade de garantir benefícios para ambas as partes 
e a continuidade futura da própria interação. Neste sentido, torna-se fundamental que as expectativas e as 
motivações que estão subjacentes, de parte a parte, nesta relação sejam preenchidas e contribuam para um 
conhecimento e um respeito mútuo.  

Da parte do turista, este conceito de produto ou experiência turística, procura dar respostas de intensidades 
diferentes e que contribuam para algum ou alguns destes fins: i) aumentar o conhecimento e a 
compreensão das culturas e dos modos de vida das comunidades do destino; ii) facultar experiências culturais 
e artísticas autênticas; iii) permitir a participação em manifestações de criatividade, de sociabilidade e de 
convivialidade no seio das comunidades de destino; iv) viver experiências que aproximem de um sentido de 
pertença local; v) refletir elementos dos seus modos de vida próprios junto de outras comunidades; v) associar 
modos de vida saudáveis às dimensões culturais das comunidades e dos territórios de destino; vi) aprender 
“coisas” novas; vii) estabelecer percursos de aprendizagens, em competências individuais de tipo diverso, 
incluindo o desenvolvimento das próprias carreiras profissionais.  

Da parte dos detentores e das comunidades, este conceito de produto ou experiência turística, procura 
preservar dimensões essenciais do PCI e contribuir para a sua sustentabilidade, ao nível de: i) precaver 
a adulteração e a mercantilização das manifestações culturais específicas; ii) evitar a transferência das 
manifestações para contextos que são totalmente exteriores às suas comunidades; iii) precaver a 
predominância de estruturas e de atividades que interpretam o PCI de forma desligada dos seus detentores, 
contextos próprios e comunidades; iv) assegurar uma interação direta dos seus detentores com os turistas, 
mesmo quando exigem mediadores, os quais devem assumir uma atitude deferente perante tais detentores; 
v) contribuir para o enriquecimento social e cultural das comunidades de acolhimento e dos detentores do PCI; 
vi) assegurar que a geração de receitas e de mais-valias se repercute também para os detentores e as suas 
comunidades, garantindo oportunidades dessa partilha; vii) garantir a continuidade das manifestações do PCI 
dentro dos contextos evolutivos das próprias comunidades. 

Os produtos ou experiências turísticas que fazem parte desta tipologia concentram-se num único PCI, numa 
interação que pode ser: mais ou menos prolongada no tempo, mais ou menos individualizada, mais ou 
menos participada, mais ou menos imersiva, mais ou menos vinculativa a uma comunidade local.  

As abordagens individuais ao PCI devem aglutinar um conjunto de produtos e experiências turísticas, de 
natureza diversa, que podem ser promovidas e geridas por diferentes atores ou agentes, de natureza diferente, 
disponíveis para os turistas através do Catálogo. O conjunto de produtos ou experiências turísticas disponíveis 
deverá evoluir no tempo e distribuir-se nos territórios de destino em função da localização dos detentores do 
PCI respetivo.  

2. ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DOS PRODUTOS 

Os produtos turísticos que se englobam dentro desta tipologia, que integra o Catálogo de experiências turísticas 
baseadas no PCI do Alentejo e Ribatejo têm em comum o facto de se concentrarem numa única expressão 
ou manifestação imaterial da cultura destes destinos, podendo no entanto assumir formatos de 
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organização bastante diferenciados, decorrendo da opção e das estratégias específicas dos seus 
promotores diretos e da forma como pretendem envolver os detentores e protagonistas dos bens culturais em 
causa.  

Consideram-se, neste caso, as seguintes dimensões determinantes para a configuração das experiências 
que vão ser oferecidas dentro destas abordagens individuais ao PCI: 

❖ A intensidade e nível da experiência para o turista, 

❖ A forma de inserção do turista no contexto de destino, incluindo das comunidades locais, 

❖ O papel assumido pelos detentores e protagonistas na interação com os turistas. 

Por sua vez, a montagem dos produtos turísticos, no caso das abordagens individuais, tendem a ser 
preferencialmente promovidas por empresas locais de animação turística ou que intervêm no mercado turístico, 
bem como outras entidades que assumem o desenvolvimento de atividades direcionadas para o mercado 
turístico, em especial, nos segmentos do turismo cultural e do turismo social, como são entidades do terceiro 
setor e os próprios detentores e protagonistas dos bens. 

 

 

3. PRODUÇÃO DE FIGURADO EM BARRO DE ESTREMOZ  
3.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE CARACTERIZAÇÃO DO PCI 

A “Produção de Figurado em Barro de Estremoz” é uma prática tradicional de carácter marcadamente 
artesanal, emblemática da comunidade e do centro de produção que lhe conferem a designação, cujos 
protagonistas assumem o nome de Barristas de Estremoz, que em 2015 foi inscrita no Inventário 
Nacional do Património Cultural Imaterial e em 2017 foi inscrito na Lista Representativa do Património 
Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO. 

Esta produção artesanal caracteriza-se pela manufatura de peças de barro de caráter eminentemente religioso, 
simbólico, lúdico ou decorativo, vivamente policromáticas e é predominantemente transmitida em contexto 
familiar e oficinal. Trata-se de uma prática cultural que hoje mantém os processos tradicionais de modelação 
do barro e as diversas tipologias de figurado, sucessivamente desenvolvidas e incorporadas na tradição 
artesanal local. 

Após vários períodos de maior ou menor florescimento, a produção do Figurado em Barro de Estremoz, hoje 
caracteriza-se pela definição formal dos tipos de Figurado, identificativos da tradição local, mas também pela 
reinterpretação de anteriores tipos de Figurado ou pela introdução de novos modelos inspirados em tradições 
externas ao centro de produção de Estremoz. Tem-se acentuado, por outro lado, o papel desempenhado por 
várias entidades na viabilidade e valorização da tradição, a nível local, regional, nacional ou mesmo 
internacional. 

Atualmente, existem no Município de Estremoz nove Barristas em atividade, dos quais apenas cinco têm 
oficinas na cidade de Estremoz. Todos os artesãos identificados trabalham em oficinas autónomas ou junto às 
suas habitações, sendo que apenas dois Barristas têm “porta aberta”, o que inclui uma zona expositiva anexa 
às bancadas de trabalho. Os artesãos trabalham todo o ano e respondem fundamentalmente às encomendas 
que recebem. As condições climatéricas (temperatura e humidade) influenciam o tempo execução de cada 
peça de Figurado. 

O Museu Municipal de Estremoz Prof. Joaquim Vermelho tem uma exposição com uma área dedicada ao tema 
do Figurado de Extremoz (ocupa toda a área do rés-do-chão do museu). Para além da realização de visitas 
guiadas (por marcação no turismo e pagas), o museu proporciona atividades educativas, designadamente 
focadas no Figurado de Estremoz para o público escolar e público sénior (história, modelação e pintura de um 
Boneco de Estremoz – atividade que permite que os participantes conheçam não só a história dos Bonecos de 
barro de Estremoz, mas também tenham a oportunidade de aprender e experimentar a sua técnica de 
modelação e pintura). O Município pretende atualmente instalar no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte 
um Centro interpretativo dos Bonecos de Estremoz em 2019, que permita alargar o âmbito das atividades de 
interpretação e de participação e relacionamento dos visitantes com a arte do figurado em barro e com os seus 
protagonistas. 
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3.2. EXPERIÊNCIA TURÍSTICA 

As experiências turísticas baseadas na “Produção de Figurado em Barro de Estremoz” pressupõem uma 
mobilização dos seus detentores, para além de entidades de mediação que, mais recentemente, têm ganho 
importância local no quadro das políticas e ações de salvaguarda deste saber tradicional, reconhecido de valor 
cultural universal. Esta preferência não deixa de apresentar claras limitações em termos quer de escala, quer 
de ameaças para a própria integridade do saber-fazer e dos contextos específicos e tradicionais da sua 
execução (oficinas de produção). Conforme foi referido, o decréscimo da atividade de barrista em Estremoz é 
muito significativo e aqueles que mantêm a sua atividade encontram-se hoje esmagados por uma procura 
crescente de peças no mercado, nomeadamente em consequência da maior visibilidade e notoriedade que os 
produtos do figurado em barro de Estremoz ganharam após a inscrição deste saber-fazer tradicional na Lista 
Representativa da UNESCO. 

Dentro deste quadro de compromissos, é possível enunciar algumas características tipológicas de experiência 
turística no caso da produção barrista de Estremoz: 

Saber-fazer tradicional 
de produção de 
figurado em barro de 
Estremoz 

“Barristas” 
/detentores 

Experienciar e aprender a técnica tradicional – da extração do 
barro à modelação e pintura das figuras tradicionais, passando 
pela produção das tintas a partir da manipulação das têmperas 
(pigmentos ou tintos naturais) – e compreender as dimensões 
simbólicas da produção de figurado em barro de Estremoz em 
contexto oficinal e diretamente com “barristas” 

Compreender o ambiente de trabalho em oficina e as vivências 
dos “barristas” que se dedicam a esta atividade, mobilizando a 
sua criatividade e combinando-as com a herança do passado 
associada ao simbolismo das figuras tradicionais 

Observar as estruturas de divisão de trabalho no interior da 
oficina, apreendendo os diferentes papeis desempenhados por 
mestres e aprendizes, por modeladores e pintores  

 Museu Municipal de 
Estremoz ou futuro 
Centro 
Interpretativo dos 
Bonecos de 
Estremoz 

 

Aprofundar o conhecimento das diversas dimensões deste PCI 
através da visita a estruturas interpretativas, da eventual 
interação com mediadores e detentores 

Aprender a técnica e compreender as dimensões simbólicas 
da produção de figurado em barro de Estremoz em contexto 
de atelier artístico, destinado à realização de programas para 
públicos diversos, e assistido por detentores fora do seu 
contexto tradicional de trabalho (note-se que o processo de 
produção de um boneco em barro pode estender-se ao longo 
de mais de uma semana) 

Cultura e vivência da 
comunidade  

Museu Municipal de 
Estremoz ou futuro 
Centro 
Interpretativo dos 
Bonecos de 
Estremoz 

 

Conviver com algumas das famílias tradicionais de “barristas” 
de Estremoz em contexto informal  

Vivenciar dentro do espaço da cidade as referências históricas 
e culturais associadas aos “barristas” e ao figurado de 
Estremoz 

 

3.3. ORGANIZAÇÃO DE PRODUTO 

O tipo de experiência turística que se inscreve nesta tipologia exige uma organização bastante mais 
complexa e que envolva necessariamente os detentores e protagonistas do respetivo PCI. Para além de 
questões de transporte, alojamento e de refeições, este tipo de produto turístico com um nível de imersão 
bastante profundo, procura oferecer oportunidades de interação do turista com as comunidades de 
acolhimento, de experiência ou aprendizagem de saberes-fazer, de desenvolvimento de soft skills que não se 
encontram apenas diretamente relacionadas com esses saberes-fazer e com as manifestações culturais em 
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causa, mas também com as vivências quotidianas e todo o contexto cultural e ambiental / territorial em que 
elas se inscrevem. 

No caso da “Produção de Figurado em Barro de Estremoz”, a organização de experiências turísticas com 
intensidades de imersão mais acentuadas e com especial enfoque na interação entre o turista e os 
detentores / barristas, deve assegurar condições de equilíbrio entre a preservação da própria atividade 
artesanal e a prestação de um novo tipo de serviço, de natureza turística. Note-se, contudo, que o exíguo 
número de “barristas” no ativo pode vir a inviabilizar a organização de produto em contexto específico de 
oficina, justificando, por isso, que seja equacionada a hipótese de uma eventual recriação deste de ambiente 
similar em atelier, a implementar no contexto de uma nova estrutura (ou de uma estrutura já existente de 
iniciativa pública) onde seja possível, mobilizando algum tempo dos detentores deste saber-fazer, dar a 
oportunidade ao turista de um contacto mais direto, mais profundo e até mesmo mais intimista com o PCI nas 
suas diversas dimensões. 

Para além desta solução organizativa que, em alternativa, responde à dificuldade de criar condições de acesso 
mais participado do turismo nas oficinas atuais dos Barristas de Estremoz, o Museu Municipal (ou o futuro 
centro interpretativo, também de iniciativa municipal) ou alguma empresa de animação turística que venha a 
apostar nesta oportunidade, poderá organizar condições para que o turista além da experiência em atelier, 
posa contactar com vivências ainda presentes na cidade que traduzem o contexto, o ambiente e o simbolismo 
que a produção e figurado de barro assumiu ao longo dos tempos. Neste caso, poder-se-ão organizar visitas 
e contextos com famílias de “barristas” e com “barristas” no ativo ou que já não trabalham, ouvi-los e 
compreender os seus saberes, transmitidos por via familiar e oficinal, perceber o carácter simbólico deste 
figurado, relacioná-lo com a identidade cultural de Extremoz e das suas comunidades locais. 

No caso de uma organização centrada no Município de Estremoz, que pode envolver, de forma mais ou menos 
ativa, alguns detentores do PCI, a organização da experiência pode concentrar-se na atividade (isto é, na 
experiência turística propriamente dita).  

Atividades: a participação dos turistas nas atividades relacionadas com o PCI pode ser, mais ou menos, 
mediada. É aconselhável que essa mediação seja reduzida de forma a facilitar uma relação direta dos turistas 
com os detentores da manifestação cultural, no entanto, a intensidade da mediação deve corresponder à 
necessidade ou à solicitação do turista..  

No caso da organização de uma experiência ligada a este PCI ser promovida por iniciativa de uma empresa 
de animação turística (ou similar) é possível pensar num produto turístico integrado, que inclua também o 
alojamento. 

Produto integrado de Alojamento + Atividade: organização de produto que inclui, por um lado, alojamento 
na cidade ou no concelho de Estremoz, compatível com maior oportunidade de convivência com as dinâmicas 
socioculturais de base local e mais próximas dos centros tradicionais de produção barrista e que, por outro 
lado, contempla as atividades de aprendizagem e de experiência de produção de uma peça de barro, seja em 
contexto de atelier (de iniciativa mediada pelo município), seja em contexto oficinal, se para tal for encontrada 
capacidade de parceria com algum(s) barrista(s) disponível e com condições de colaborar na organização 
destas experiências. 

Neste caso, a organização do produto / experiência pressupõe um trabalho bem articulado entre os promotores, 
que organizam e colocam o produto no mercado – admitindo-se que possa ser também eles próprios detentores 
do PCI – e os detentores do PCI e/ou mediadores culturais, que se disponibilizam a receber o turista e o 
acompanhar para uma experiência imersiva na cultura local e nas dimensões mais autênticas e particulares 
deste PCI. 

 

3.4. PROPOSTA DE PROTÓTIPO 

Esta proposta de experiência turística-protótipo em torno do Figurado de Estremoz pretende oferecer uma 
experiência diferenciadora de imersão numa das mais singulares manifestações culturais imateriais do Alentejo 
e do país, que possibilitará aos participantes terem contacto, simultaneamente, com as dimensões técnicas, 
estéticas e simbólicas que estão associadas a este PCI. 

Orientado para um segmento de público particularmente interessado em conhecer e, sobretudo, em 
experimentar, propõe-se um produto que terá uma duração mínima de 4-5 dias, podendo ser estendido, caso 
haja interesse nisso. Ao longo deste período, os participantes (idealmente 1 a 2 pessoas, no máximo), que 
serão acompanhados por um promotor que, simultaneamente, será também monitor e mediador da sua relação 
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com a comunidade local, terão oportunidade de conhecer, em profundidade, o Figurado de Estremoz, na sua 
dimensão técnica, estética e simbólica, visitando os espaços oficinais de diferentes barristas do concelho, com 
os quais poderão interagir demoradamente, para além de ser-lhes facilitado um contacto privilegiado com o 
Museu Municipal, com uma visita guiada especial. Paralelamente, o participante terá oportunidade de, em 
estreito diálogo com o seu monitor, conceber um projeto, inspirado na técnica e estética do Figurado, sendo 
apoiado na sua realização técnica.  Haverá ainda a possibilidade de visitar outros locais que estão associados 
a este saber-fazer (como os barreiros, por exemplo) e/ou de participar no processo de produção das tintas a 
partir da manipulação das têmperas (pigmentos ou tintos naturais). 

Em termos da sua operacionalização desta proposta de produto turístico, na sua fase protótipo, considera-se 
existem hoje já alguns agentes locais que poderão vir a assumir o papel de promotores do projeto. Embora, 
como foi referido, o tecido de Barristas seja hoje relativamente escasso (cerca de 9) e esteja confrontado com 
algumas dificuldades em dar resposta ao número crescente de encomendas de peças de Figurado de 
Estremoz, a verdade é que existem alguns jovens artesão no concelho (caso de José Carlos Rodrigues e de 
Carlos Fonseca, sendo este último sobrinho e colaborador das conhecidas barristas Irmãs Flores, com 
estabelecimento de “porta aberta” no centro de Estremoz) que poderão estar em condições de assumir o 
projeto, enquanto promotores e monitores, dispondo do know-how técnico, mas também do “conhecimento 
tácito” que é fundamental ao sucesso deste produto turístico (nomeadamente ao nível da inter-relações que se 
pretendem estabelecer com os vários artesãos do concelho).   

Simultaneamente, o Município de Estremoz, através do seu Museu Municipal (e, no futuro, do Centro 
Interpretativo), pode também desempenhar aqui um papel muito relevante, designadamente assumindo-se 
enquanto parceiro institucional do projeto e, se for necessário, dando até algum apoio na mediação e 
estabelecimento de contactos  
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