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Prefácio

Por que nos tornámos turistas? Por que viajamos? Por que é 
importante percebermos que as nossas práticas como turistas 
e que todo o conjunto de fatores materiais, sociais e culturais 
que as permitem têm uma história? Numa altura em que o 
turismo em Portugal está na ordem do dia do debate público, 
quer pelo que é considerado o seu sucesso (recebendo vários 
prémios, como os «óscares do turismo», e contribuindo como 
sector estratégico para as economias nacional e locais), quer 
pelo que são considerados os seus efeitos perniciosos, resultan-
tes das pressões ambiental e urbana, em particular, em Lisboa 
e no Porto (presente, por exemplo, nos debates sobre as políti-
cas de habitação e as formas de viver as cidades), olhar para as 
raízes da sua institucionalização no país é de toda a oportuni-
dade. O trabalho de Pedro Cerdeira, A Sociedade Propaganda de 
 Portugal e a Construção do Turismo Moderno (1888-1911), comple-
xifica as respostas a estas questões ao analisar o percurso inicial 
desta associação, que foi pioneira na promoção do turismo em 
Portugal. A Sociedade Propaganda de Portugal (SPP) pensou 
e promoveu um projeto de construção de um certo Portugal 
através da definição do turismo como atividade que implicava 
vários sectores e que, por isso, tinha de ser pensada de forma 
arti culada, de forma sistémica. A ideia de que nos tornámos 
turistas (de que não somos turistas por natureza) pressupõe que 
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teve de haver uma pedagogia da viagem e das atividades turís-
ticas, desde a promoção de determinados comportamentos, da 
descoberta do corpo e das práticas ao ar livre, à construção de 
um gosto pelas viagens e pelos locais a visitar e de um sis-
tema de infraestruturas que permitissem o seu cultivo. Essa 
ideia pressupõe ainda que este é um fenómeno eminentemente 
social, apesar de poder ser encarado como tendo motivações 
individuais. Como afirma Pedro Cerdeira, o fenómeno do 
turismo e do viajar encontrou «na reprodução social de com-
portamentos um veículo poderoso».

Este livro vem colmatar uma lacuna, que era a de um estudo 
consistente e sistemático da SPP. Perante a inexistência (tanto 
quanto se sabe) de um arquivo da SPP, o autor pesquisou de 
forma criativa, metódica e exaustiva várias fontes, sobretudo 
impressas, sendo de destacar o Boletim e outros materiais publi-
cados pela SPP, cotejados com outras publicações periódicas 
e fontes manuscritas, nomeadamente consultadas no Arquivo 
Municipal de Lisboa, entre outros. O livro resulta num contri-
buto não apenas para uma perspetiva da história institucional 
do turismo em Portugal, mas também para a história urbana, 
para a história da mobilidade, para a história da tecnologia 
e para a história cultural. Esta pluralidade de contributos 
reflete, por um lado, o percurso do autor, a sua versatilidade 
e a sua capacidade em estabelecer pontes entre várias subes-
pecializações da história. Pedro Cerdeira trabalha e trabalhou 
outras questões, sobretudo no âmbito da história contemporâ-
nea, para além do tema desenvolvido neste livro (tema sobre o 
qual, aliás, conta com outras publicações). Atualmente, apro-
funda temas da história colonial, que vem investigando já há 
alguns anos (nomeadamente quando foi investigador num 
projeto sobre a questão colonial nos debates parlamentares do 
Estado Novo), desenvolvendo a sua tese de doutoramento na 
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 Faculdade de Letras da Universidade de Genebra, que se insere 
num projeto de investigação sobre a descolonização na África 
Ocidental, no terceiro quartel do século xx, numa perspetiva 
da história global. Ainda nesta universidade, lecionou um 
seminário sobre a história da colonização europeia em África. 
Anteriormente, desenvolveu, no cruzamento da história do 
turismo e da história política, estudos de caso de períodos 
e geografias diferentes dos abordados neste livro (nomeada-
mente, Angola, no período do colonialismo tardio) e traba-
lhou, por exemplo, em Portugal, em projetos de investigação 
mais próximos da história da ciência e da história ambiental 
(história do clima). Por outro lado, os múltiplos contribu-
tos deste livro são também fruto da escolha do autor em dar 
expressão ao carácter poliédrico da proposta de intervenção 
da SPP, baseada na abordagem do fenómeno turístico como 
um sistema, e que está presente desde o início deste livro e na 
forma como a sua estrutura foi desenhada. 

O autor leva-nos, inicialmente, nos três primeiros capítu-
los, à análise de como a ideia de tratar o fenómeno social do 
turismo de uma forma articulada veio a dar origem à funda-
ção da SPP e de como a Sociedade deu os primeiros passos 
para a definição e promoção da sua agenda. Foi precisamente 
a viajar, sobretudo pelo estrangeiro (mas também em Portugal 
continental) que o fundador da SPP, Leonildo de Mendonça 
e Costa, funcionário da Companhia Real dos Caminhos de 
Ferro Portugueses, atividade que acumulou com a de jornalista 
(tendo fundado a Gazeta dos Caminhos de Ferro), não só ilustrou 
o espírito, mas desenvolveu e ensaiou um programa, que viria 
a dar origem à ideia de criação da SPP, expressa inicialmente 
em 1899, mas que só seria concretizada sete anos mais tarde. 
Dada a sua importância na fundação da SPP, o autor dedica-lhe 
o primeiro capítulo, levando o leitor a perceber a  genealogia 
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destas ideias, para o que recorreu habilmente à Gazeta dos 
Caminhos de Ferro para traçar a evolução do pensamento do 
seu fundador (análise ainda mais necessária quando o processo 
individual de Leonildo Mendonça e Costa não foi encontrado 
nos arquivos dos caminhos de ferro). A ligação do fundador 
da SPP aos caminhos de ferro não é despicienda: aquilo a que 
Catherine Bertho Lavenir chamou «cultura ferroviária» – ou 
seja, a forma como os novos guias turísticos criaram novas for-
mas de consumo do espaço tornadas possíveis pelos caminhos 
de ferro, propondo uma pedagogia da viagem, transformando 
as práticas de viagem e promovendo a sua estandardização e 
racionalização, selecionando os locais a serem vistos, contri-
buindo para a sua moldagem e a das condições de acolhimento 
locais (nomeadamente a hotelaria) – está presente no tipo de 
projeto proposto por Mendonça e Costa, aliás, como síntese de 
outras iniciativas europeias semelhantes. Os clubes de turismo 
(ou touring clubs) europeus tiveram um papel importante na 
construção dos sistemas turísticos nacionais e internacionais, 
através, por exemplo, da criação da Ligue Internationale des 
Associations Touristes em Bruxelas, em 1898 (mais tarde reno-
meada Alliance Internationale du Tourisme), que estabeleceu 
standards e acordos internacionais para a documentação neces-
sária para a passagem de fronteiras, nomeadamente em bici-
cleta (que depois foi também utilizada para os automóveis). 
No entanto, à força de serem promotores da construção de 
uma certa representação da nação, os touring clubs de diferentes 
países assemelhavam-se, mesmo quando se procuravam dife-
renciar, nas suas práticas e discursos, como aconteceu com os 
italiano, francês, suíço, ou holandês. As manifestações nacio-
nalistas, nas quais se inclui a construção de um olhar sobre o 
território e as paisagens nacionais ligada a esta ideia de pro-
moção do turismo, foram fenómenos transnacionais. Não será 
de estranhar, portanto, que a SPP se tenha inspirado nestas 
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organizações e tenha tido na base do seu programa a experiên-
cia da emulação e da circulação de modelos, como demonstra 
Pedro Cerdeira. Leonildo de Mendonça e Costa quis criar uma 
«idêntica obra patriótica» às congéneres associações europeias, 
nomeadamente os sindicatos de iniciativa suíços. Mas a criação 
da SPP não foi apenas um esforço de emulação. A SPP de Men-
donça e Costa apresentou-se como uma síntese de algumas 
iniciativas estrangeiras, como os sindicatos de iniciativa e os 
touring clubs, decidindo-se pelo carácter nacional e não local (ao 
contrário dos sindicatos de iniciativa) e apostando mais numa 
agenda «desenvolvimentista» e menos ligada ao excursionismo 
(ao contrário dos touring clubs). Apesar das semelhanças, o caso 
português é um caso sui generis quando comparado com estes 
casos, nomeadamente porque combina estas características, 
que se refletem até na escolha do nome da associação: «Socie-
dade [de] Propaganda» e não «Touring Club» (nome que viria a 
ser igualmente adotado pela SPP, mas muito mais tarde). Outro 
fator diferenciador é que a SPP, ao contrário de outros touring 
clubs europeus, como o italiano, o belga, o suíço, o francês ou 
o holandês, não se tornou um clube ligado à ascensão de uma 
classe média, com milhares de membros, associando a criação 
de novos hábitos sociais a novas práticas corporais, nomeada-
mente na área do lazer e do desporto, com a construção de um 
olhar (uma «descoberta») sobre cada país. Nesse sentido, este 
livro vem não apenas contribuir para a história do turismo em 
Portugal, mas europeia, oferecendo um retrato mais nuanceado 
de uma realidade que, sendo transnacional, teve particularida-
des a nível de ação e programa destas organizações de media-
ção social, que foram os clubes de turismo.

Na segunda parte deste livro (os três capítulos seguintes), 
Pedro Cerdeira trata precisamente de várias formas de ação 
da SPP, que se alimentaram mutuamente, quer através das 
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 propostas de «melhoramentos» na capital, ou no país, quer 
através da sua ação de propaganda. A importância do estudo 
da SPP prende-se com o facto de esta Sociedade ter sido, como 
defende Pedro Cerdeira, o primeiro organismo em Portugal 
que promoveu o país enquanto destino turístico. A SPP surge 
aqui como ator fundamental na construção do turismo como 
um sistema, ao lançar as bases para se poder pensá-lo dessa 
maneira, procurando ser reconhecida como um organismo de 
mediação e de regulação pelos vários parceiros que tinham, ou 
poderiam ter, interesses no turismo. A atividade de Mendonça 
e Costa como jornalista esteve ligada à ação de propaganda, de 
divulgação, de pressão (ou persuasão) e também de construção 
do olhar e do lugar turístico. Para construir o olhar era neces-
sário dizer aos futuros turistas o que ver e como ver e, tam-
bém, divulgar, colocar Portugal no mapa turístico através da 
propaganda, nomeadamente no estrangeiro. Para construir o 
lugar, indissociável da construção do olhar, era necessário defi-
nir um gosto – a «normalização do gosto», como refere Pedro 
Cerdeira – e definir o que eram condições materiais e servi-
ços «modernos» que permitissem acolher e apoiar os viajan-
tes. Estas definições faziam-se integrando dimensões materiais 
e simbólicas que estivessem à altura do que era considerado 
um «avanço» civilizacional, que tanto era sinónimo de haver 
infraestruturas «modernas» (ou seja, em linha com outras cida-
des europeias consideradas de referência), como da criação de 
uma imagem material e socialmente higienizada do país, que 
deveria ser marcada, por exemplo, pela ausência de traços de 
mendicidade e pobreza nas ruas, ou pela presença de compor-
tamentos de boa educação e apresentação por parte de quem 
prestasse serviços aos turistas. Na base do projeto de emula-
ção deste «avanço» estava a perceção do «atraso» de Portugal 
pelos atores históricos, que tanto representava fortes limitações 
à sua ação, como era visto como um potencial a desenvolver, 
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 intimamente ligado ao que se pretendia construir como projeto 
«moderno». O discurso de defesa dos melhoramentos materiais 
era particularmente relevante numa altura em que infraestru-
turas como as de transportes (caminhos de ferro e suas gares, 
navios e portos) eram símbolos de um progresso material que 
se queria associado a um progresso económico e social, em 
relação ao qual os engenheiros eram figuras-chave. Como 
defende Pedro Cerdeira, esta crença era herdeira da Regenera-
ção e estava aliada a um fascínio pela tecnologia, visível num 
sublime tecnológico (segundo a definição do historiador da tec-
nologia David Nye), que era partilhado pelo próprio Mendonça 
e Costa, nomeadamente «[n]o encanto com que vê a abertura 
de cada troço de linha férrea». Havia a esperança de que o pro-
gresso material fosse projetado num progresso social que per-
mitisse o desenvolvimento do turismo no país e a melhoria 
da sua imagem (ainda que as alterações pudessem ser apenas 
de fachada e não representassem alterações sociais profundas). 
A SPP pretendia assumir-se como uma «polícia do progresso» 
para o que a proximidade junto dos poderes políticos e econó-
micos, que desejava influenciar, era fundamental, dado que a 
SPP funcionava sobretudo como grupo de pressão, aliás, como 
funcionaram também os seus congéneres europeus, como os 
touring clubs francês e italiano, como refere Pedro Cerdeira. 
Os membros da SPP, eles próprios fazendo parte de uma elite 
com interesses em sectores que beneficiariam do desenvolvi-
mento do turismo, estavam ao serviço da defesa destes «melho-
ramentos» materiais (de Lisboa, ou de outras partes do país), 
discutindo questões urbanísticas, de transportes, energéticas, 
que pretendiam ser o remédio contra o que era percecionado 
como o atraso e a decadência nacionais, em esferas de peritos 
(nomeadamente engenheiros, classe profissional que também 
ocupava posições-chave na SPP) ou de não-peritos. Como já 
referi, este livro traz também um importante contributo para a 
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história da tecnologia, nomeadamente porque levanta as ques-
tões das crenças em torno do progresso e do papel dos peritos e 
não-peritos, aborda a circulação de conhecimentos e a constru-
ção de sistemas sociotécnicos de que o turismo necessitou para 
se desenvolver e para os quais foi uma força impulsionadora.

O livro culmina com a implantação da I República e a con-
sequente criação de um órgão estatal para tratar das questões 
turísticas, a Repartição de Turismo, que materializou uma 
mudança de posição da SPP relativamente ao papel do Estado 
na questão do turismo, o que também, mais uma vez, acom-
panhou o que estava a ser feito em países de referência, como 
a França, ou a Áustria. Esta mudança remata uma questão que 
atravessa todo o livro: a do papel das estruturas de mediação, 
ou seja, corpos sociais intermédios que medeiam a relação 
entre o Estado e a sociedade e que funcionam como organi-
zadores sociais, e que foram o caso, por exemplo, dos touring 
clubs e dos clubes automóveis no início do século xx, que se 
propuseram garantir funções que ainda não eram asseguradas 
por órgãos estatais. O livro acompanha a evolução da perceção 
e negociação entre o que seriam funções a serem garantidas 
pela sociedade civil (nomeadamente por associações de par-
ticulares, como a SPP) e que, gradualmente, começaram a ser 
percecionadas como funções que deveriam ser garantidas pelo 
Estado. Este foi um fenómeno estrutural, mas não deixou de 
revelar, também, o desfasamento existente entre o programa 
de ação da SPP e a sua aplicação real. A SPP tentava munir-
-se do seu grande capital social para mitigar a sua incapacidade 
em lidar com o seu tão panótico programa: se os membros 
da SPP pertenciam a segmentos vários como a engenharia, as 
companhias de transporte, a imprensa, ou a burguesia capita-
lista, a «capacidade de agir» de que criam ser dotados era limi-
tada, ainda que ocupassem alguns cargos considerados chave 
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fora da SPP nestes vários segmentos. A SPP, apesar de lhes dar 
o seu apoio (e incitar este modo de funcionamento), não tinha 
forma de impor a sua vontade, objetivos e maneira de ver o 
problema turístico em Portugal a outras entidades, das quais 
dependia a sua realização. E na frustração do confronto com 
esta realidade, proliferava um discurso essencialista sobre o ser 
português, que seria desprovido de iniciativa, como exempli-
fica Pedro Cerdeira, com a expressão de Mendonça e Costa, 
«e o homem, como é português, nada fez». Variadas vezes, em 
vários campos, a ambição da SPP não encontrava parceiros 
que estivessem disponíveis para realizar o que a Sociedade, 
não podendo realizar, apenas promovia e sugeria, tentando 
influenciar outros decisores. Ou então, como no caso do urba-
nismo em Lisboa, a SPP tinha dificuldade em aceitar que era 
apenas mais um dos atores que pretendiam intervir numa 
área já bastante disputada, havendo várias visões conhecidas 
quer na esfera pública, quer na esfera dos peritos, vindas dos 
muitos atores que tinham interesses na forma como a capi-
tal se desenhava. O registo e o discurso sobre os fracassos da 
SPP fazem-nos parecer muito mais numerosos do que os seus 
sucessos, que, no entanto, também existiram – como o caso 
do aumento da frequência semanal do comboio Sud-Express, 
de Lisboa a Paris, de três para quatro viagens, passando esta 
quarta a chamar-se significativamente «Sud-America-Express», 
que materializaria o mote que a SPP usava na campanha 
em que afirmava ser Portugal o caminho mais curto entre a 
América e a Europa, no qual Lisboa era um local de passagem 
obrigatória, como o «cais da Europa». 

O grande contributo da SPP terá sido o de trazer para a esfera 
pública e para junto de alguns poderes a questão do turismo 
de uma forma articulada, pô-la na agenda, criar novas necessi-
dades e categorias, «estimular o desejo» através da  propaganda 
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(porque o turismo tornou-se numa indústria baseada no desejo). 
Como afirma Pedro Cerdeira, a SPP promoveu a «formalização 
de uma consciência que valorizava essa aposta», sensibilizando 
várias entidades, quer públicas, quer privadas, quer locais, 
quer nacionais, para o turismo. O seu grande logro terá sido a 
reprodução acrítica de discursos sobre a decadência e o atraso 
portugueses e do fascinar-se com os exemplos de alguns países 
estrangeiros, que haveria que emular, independentemente das 
condições, nomeadamente sociais (por exemplo, a ausência de 
uma classe média, burguesa – ou da sua ascensão – com dimen-
sões críticas mínimas para suportar um movimento associativo 
nacional; o nível de pobreza e de educação do país). O seu 
grande impasse terá sido o de equacionar o que considerava ser 
o atraso português como uma oportunidade, para, quando os 
seus potenciais parceiros, de quem precisaria para cumprir a 
sua agenda, não agiam como queria, considerar o atraso como 
um flagelo, algo de inultrapassável. A SPP teve dificuldade em 
perceber as suas limitações e a sua real margem de ação: se o 
seu binómio oscilava entre a promoção de «melhoramentos» e 
a propaganda, teve, talvez, dificuldade em perceber que a sua 
esfera de ação real seria sobretudo a segunda, porque os ditos 
«melhoramentos» estavam dependentes de outras entidades, 
públicas e privadas.

À luz da história de uma fase inicial da institucionalização 
do turismo em Portugal, através deste olhar atento sobre as 
questões em torno da formação e ambição da SPP que nos é 
proporcionado por Pedro Cerdeira, levantando questões tão 
diversas como quais os limites de ação da sociedade civil e 
do Estado, como qual o projeto «modernizante» para o país 
e para a capital (com implicações políticas claras, apesar de a 
SPP se afirmar como apolítica), é possível entender como estas 
visões e agendas normativas são bem mais complexas do que 
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uma análise mais fragmentada levaria a supor. Este livro ilu-
mina, também por isso, as tensões e os debates atuais sobre a 
ação do turismo no desenvolvimento urbano, nas economias, 
nos modos de vida e de lazer, nas representações culturais de 
cada país e de cada região. Se no início do século xx o turismo 
era usado como argumento para a preservação do património 
(nomeadamente dos monumentos) e da natureza (ou de uma 
ideia de natureza) e de construção de identidades (nomeada-
mente nacionais), no início do século xxi, questiona-se se o 
turismo não poderá ser exatamente o contrário: fonte de des-
truição patrimonial e ambiental e desagregador de identidades 
(desconstruindo as sociabilidades urbanas, por exemplo). Ao 
dar densidade histórica a questões tão atuais, este livro é tam-
bém de extrema relevância para quem se interesse por uma aná-
lise crítica do fenómeno fascinante do turismo na atualidade.

M. Luísa sousa

Carção, 15 de agosto de 2018
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