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Quando da realização, em Maio de 2009, na cidade 
do Porto do leilão da magnífica e extensa biblioteca do 
Dr Laureano Barros1, o primeiro lote a ser posto em 
praça era, no dizer do sabedor e conceituado livreiro 
Manuel Ferreira, um “raro texto policopiado” de Ru-
ben A., intitulado Aspectos do valor turístico do patrimó-
nio natural e cultural do Alto – Minho, comunicação apresentada na III secção, no Congres-
so Nacional de Turismo, em 21 de Outubro de 19642.

O seu autor, Ruben Andresen Leitão, nasceu em Lisboa em 1920, licenciando-se em 
Ciências Histórico-Filosóficas, pela Universidade de Coimbra, em 1945. Em Setembro de 
1950, inaugura a casa “Sargaço”, em Montedor, freguesia de Carreço, concelho de Viana 
do Castelo. É um dos promotores das “Semanas de Música de Viana do Castelo”, realiza-
das nos anos de 1965 a 1969. Morre em Londres, em 1975. Por seu desejo, foi sepultado 
em campa rasa, no cemitério da freguesia de Carreço, do concelho vianense. Publicou três 
dezenas de títulos de História, alguns dos quais sobre D. Pedro V, e quase duas dezenas de 
obras de ficção, assinadas Ruben A., com destaque para os romances Caranguejo (1954), 
A Torre da Barbela (1964), os seis volumes das Páginas (1949-1970) ou os três volumes de 
O Mundo à Minha Procura- Autobiografia (1964-1968), entre outros.  

Na comunicação acima referida, Ruben Andresen Leitão escreve sobre a região do 
Alto Minho, ou seja, vai referir-se a uma vasta área que abrange o concelho de Viana do 
Castelo e os restantes concelhos que integram o distrito com o mesmo nome, dizendo 
logo no início que “creio que não existe em região de Portugal um tão abundante e va-
riado conjunto de atractivos, quer no que se refere ao património natural, quer ainda ao 
património artístico”. Chama-lhe “região de privilégio”, ao mesmo tempo que salienta 
a importância de “estabelecer os planos de interesse e distinguir o que necessário se tor-
na para o seu melhor conhecimento e projecção além fronteiras”. No tocante à Natureza, 
destaca os dois rios principais da região, o Lima e o Minho, outrora cantados por grandes 
Poetas como Diogo Bernardes e Sá de Miranda. Sobre o primeiro curso de água, realça que 
de Ponte da Barca até Viana do Castelo a sua paisagem é um “deslumbramento”, e uma pai-
sagem de “interesse nacional”. Não esquece as montanhas, ao afirmar que o “conjunto de 
Serra de Arga e Castro Laboreiro –Soajo – apresentam ao sequioso de paisagem de altitude 
um manancial de deslumbramento dificilmente igualado”. Também não olvida as praias 
“maravilhosas”, e sobre a flora da região realça o “pinus marítimo”, ao mesmo tempo que 
diz “que a Natureza foi generosa com esta região, e pode afirmar-se também, que o homem 
correspondeu ao que a Natureza lhe havia prodigalizado”.

Passa em seguida ao património construído, destacando o estilo românico com 
“exemplares magníficos em capelas e igrejas” como a Matriz de Caminha e a igreja de 
Bravães. Para épocas posteriores, destaca a “notável arquitectura senhorial dos séculos 
XVII e XVIII”, com os seus muitos solares, pelo que “convém estudar as casas brasonadas 
nas vilas e na cidade de Viana”, assim como as igrejas barrocas. 

Acha muito importante a deslocação às aldeias de Soajo e Castro Laboreiro, sem es-
quecer os espigueiros do Soajo, para definir o “binómio Homem-Paisagem”, encontrando-
-se em toda a região “uma perfeita harmonia entre aquilo que a Natureza oferece e aquilo 
que o homem construiu”. O visitante pode conhecer igrejas “ricas em talha”, lembrando 

1 Organizado pela livraria Manuel Ferreira.
2 No livro O Mundo de Ruben A., editado em 1996, da autoria de Liberto Cruz, José Brandão e Nicolau Andresen Leitão, há uma breve referência a 
este texto na página 237, englobado nas “Conferências públicas” proferidas pelo autor.
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que é “uma das mais completas artes portuguesas e que 
melhor podemos apresentar (assim como a azulejaria) 
como coisa que não encontra rival além fronteiras”.

Na continuação do seu texto, Ruben A. escreve que 
em todo o Alto Minho deparamo-nos com “a riqueza 
fabulosa das aldeias, freguesias e vilas”, e que a região 
“possui uma das cidades mais ricas de recheio artísti-
co, humano e cultural de que se pode orgulhar o solo 
pátrio. Viana do Castelo ocupa um lugar à parte na ri-
queza do património nacional. A sua situação geográ-
fica, a sua arquitectura, o seu habitat, o colorido fol-
clórico das freguesias do seu concelho individualizam 
esta cidade como uma das regiões privilegiadas que 
se encontram em território nacional. O turista tem, 
portanto, abundante manancial para se demorar nesta 
região e para voltar”. Lembra que as “gentes destas ter-
ras” são acolhedoras, “generosas a receber” e a “ofere-
cer a hospitalidade natural que o viajante procura por 
terras que não conhece”. Aponta a vantagem desta re-
gião “estar ligada por excelentes estradas a Espanha”, 
podendo o turista que se encontra no Alto – Minho ir 
“apenas numa tarde de viagem, visitar a Galiza, pro-
longamento natural do nosso país”.

Elenca depois “seis comentários” que sob o ponto 
de vista turístico lhe parecem básicos: 1) “Que seja so-
licitada das entidades competentes a classificação de 
Paisagem de Interesse Nacional para toda a paisagem 
geográfica que decorre de Ponte de Lima, ou de Ponte 
da Barca e vai até Viana do Castelo”; 2) como o “turista 
necessita de saber o que há a fazer e ver em determina-
do local onde vai passar as suas férias”, apontando que 
esse período é normalmente de 15 a 21 dias, havendo 
“necessidade absoluta de estabelecer pequenos rotei-
ros”, já que “o turista tem de estar entretido, tem de 
saber o que vai visitar durante a sua estada em deter-
minado local”. Para isso, é preciso “publicar uma série 
de guias do Alto Minho. Guias de estradas turísticas 
e florestais, guias de monumentos artísticos e religio-
sos”; 3) publicar um “mapa das principais praias da 
região e dos principais locais de pesca”, tanto no mar 
como nos rios; 4) assinalar “quais os melhores locais 
para a prática do montanhismo”; 5) dizer quais as es-
pécies e as épocas de caça; 6) saber até que ponto dos 
rios é possível navegar.

Assim as publicações deveriam ser editadas em fran-
cês, inglês e alemão, sendo urgente “um roteiro do Alto 
Minho com os aspectos básicos do enquadramento pai-
sagístico natural com o paisagístico cultural. Para isto, 
basta seguir o caminho do que se fez” noutros países.

Não se esquece de falar do “apetrechamento hote-
leiro do Alto Minho” que classifica de “melancólico”, 
lembrando que só existe um “hotel de primeira classe, 
e uma Pousada”. Propõe que em Viana do Castelo se 
faça a “adaptação do Palácio dos Viscondes da Carreira 
a um hotel de grande categoria”, ficando a ser “a con-
trapartida do Hostal de Santiago de Compostela”. Via-

na do Castelo seria o principal centro de todas as acti-
vidades turísticas do Alto Minho, “mas, para tudo isto 
se processar, é preciso oferecer ao estrangeiro o conhe-
cimento de uma região privilegiada em paisagem natu-
ral, rica de contrastes, berço de história de uma pátria, 
e panorama rico de estilos arquitectónicos. No entan-
to, o que interessa ao turista estrangeiro é saber o que 
pode visitar, os passeios de arte que pode efectuar, as 
casas senhoriais que estão abertas ao público para vi-
sitas, as localidades que lhe proporcionam alojamento. 
É preciso orientar a descoberta de um mundo fabuloso 
que foi bafejado pela Natureza”.

Aponta obras que deviam ser feitas com urgência, 
tais como “o aumento do Museu de Viana do Castelo, 
para apresentar condignamente as mostras perma-
nentes da riquíssima cerâmica do concelho de Viana 
desde o século XVIII e, também fazer desfilar um pa-
norama histórico dos trajos de Viana”, assim como “o 
imediato restauro da Matriz de Viana do Castelo que 
se encontra num estado deplorável no que respeita à 
decoração das suas estruturas internas”, e ainda, “o le-
vantamento dos monumentos de primeira grandeza e 
que são de interesse tanto do património como dignos 
de visita pelo que nos ensinam dentro da sua perspec-
tiva socio-económica”.

Termina a sua comunicação, dizendo: “que dada a 
importância artística e a responsabilidade de que se 
reveste a construção dos novos edifícios públicos em 
cidades de interesse histórico, como é o caso de Viana 
do Castelo, seja sempre aberto concurso entre arqui-
tectos portugueses a fim de ser devidamente aprecia-
do e escolhido o projecto que represente dignamente 
a época contemporânea. Não interessa nas cidades de 
nítido carácter histórico e artístico erguer cópias falsas 
e banais de monumentos antigos. A nossa visão tem de 
ser projectada para o futuro e o que importa é que no 
decorrer dos tempos a cidade possa apresentar o que 
de melhor cada época produziu”.

Apesar de já terem passado 47 anos sobre esta pou-
co divulgada comunicação, Aspectos do valor turístico do 
património natural e cultural do Alto – Minho, do muitas 
vezes esquecido escritor Ruben A., diversas das suas 
ideias permanecem actuais, algumas só com o passar 
dos anos foram sendo realizadas, e outras poderão 
ser concretizadas e ajustadas à época actual. Destacan-
do, novamente, algumas das suas palavras finais sobre 
Viana do Castelo, quando diz “que importa é que no de-
correr dos tempos a cidade possa apresentar o que de 
melhor cada época produziu”, lembremo-nos de Ruben 
A., não destruindo e preservando o que foi realizado pe-
los vianenses que nos precederam, seja em épocas mais 
remotas ou no não muito longínquo século XX. 

António José Barroso
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