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RESUMO
O turismo pode ser uma grande alavanca dos territórios no
seu desenvolvimento e pode proporcionar a requalificação,
a salvaguarda e a conservação da sua cultura e do seu
património. As oportunidades são muitas, tendo em conta que
os lugares estão repletos de património, material e imaterial
que compõem uma determinada paisagem e lhe confere
significância e valor. Pela sua importância no território, o
património e a cultura permitem enquadrar as visitas de forma
emocional, produzindo impactos positivos e experiências
únicas e diversas a quem visita. Pelo seu significado, vinculam
os residentes aos seus lugares como pretexto para ficarem
e aumentarem a sua autoestima. Hoje, o turismo explora cada
vez mais o encontro com a cultura e com o património e com
as suas gentes de forma personalizada, com muita interação,
em partilha plena de conhecimento e de saberes. No entanto,
terá de ser gerido com cuidado para que o impacto dessa
relação não seja negativo, destruidor dos elementos culturais
e patrimoniais que se manifestam de enorme fragilidade.
Como recursos estratégicos e ativos do território, têm de ser
vividos. Como elementos frágeis, insubstituíveis, testemunhos
da identidade e da passagem do tempo num determinado lugar,
têm de ser protegidos e salvaguardados. Há que encontrar o
equilíbrio para que os territórios beneficiem do encontro
entre o turismo e o património.
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