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Análise das entrevistas 
(Entrevista aberta – qualitativa) 
 
Análise das entrevistas 
 

Diogo Mateus 
28/10/2005 
De Sicó para cima, para baixo ou para o lado: Entre Coimbra, Leiria e Santarém. (1) 
Construção cultural da paisagem. 
Das condicionantes geográficas às vias de comunicação 
Aquela torrezita que está lá em cima manda muito. (2) 
A comunidade e a invenção da tradição. 
 
Acácio de Sousa 

02/02/2006 
O Castelo de Leiria não foi criado para construir Leiria. (3) 
O significado simbólico e arbitrário dos objectos 
O Labor dos Frades de Alcobaça. (4) 
A comunidade e a invenção da tradição 
Fátima, altar do mundo (5) 
A Região na Europa 
Castelo sim, Encarnação não. (6) 
A questão da educação para o património (o trabalho das elites, ou a magnificiência 
do património). 
Da Região de Turismo à diocese Leiria-Fátima. (7) 
Leiria, Oeste e Portugal na Europa e no Mundo. 
 Ourém: Desde o Ribatejo para a Leiria estremenha. (8) 
Leiria, Oeste e Portugal na Europa e no Mundo. 
Caldas da Rainha: Centro de outra região do distrito de Leiria? (9) 
Do distrito à Região 
 
Graça Leiras 

07/02/2006 
A ONU e a classificação dos monumentos da Batalha e de Alcobaça: A projecção de 
Leiria e do Oeste no mundo (10) 
Leiria, Oeste e Portugal na Europa e no Mundo. 
Há traços culturais tradicionais das populações de Leiria (11) 
Identidades regionais objectivadas: Leiria e Oeste. 
Isso é da minha região (12) 
Comunidade regional desterritorializada e emigração: os monumentos no discurso 
dos emigrantes (Identidades) 
O IPPAR: A Região submersa na nação ou não! (13). 
A ideia da nação moderna portuguesa e a província da Estremadura. 
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José Miguel Medeiros 

24/02/2006 
Leiria: um distrito de transição (14) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
Caldas da Rainha: Centro de outra região do distrito de Leiria? (9) 
Do distrito à Região 
Como a divisão distrital serviu de base a muitos outros tipos de organizações: IPAR e a 
classificação dos monumentos da região. (15) 
O distrito de Leiria: base das classificações do IPPAR 
A única ligação dos concelhos do norte a Leiria: A monumental (16) 
Entre o norte e o centro do distrito a única ligação: a monumental. 
Aquela torrezita que está lá em cima manda muito. (2) 
A comunidade e a invenção da tradição. 
Da Região de Turismo à diocese Leiria-Fátima. (7) 
Leiria, Oeste e Portugal na Europa e no Mundo. 
De Sicó para cima, para baixo ou para o lado: Entre Coimbra, Leiria e Santarém. (1) 
Construção cultural da paisagem. 
Das condicionantes geográficas às vias de comunicação 
O distrito de Leiria nunca foi culturalmente homogéneo (14) 
O distrito de Leiria e a divisão administrativa do Portugal “napoleónico”. (14) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
A província da Estremadura permanece no imaginário (17) 
A província da Estremadura permanece no imaginário 
O rio une ou separa? (18) 
Regiões objectivadas pela geografia 
Haverá regiões identitárias em Portugal? (19) 
Identidades colectivas objectivadas 
Leiria: O tempo que fala (a construção do distrito no tempo) (20) 
A construção da identidade 
O artesanato: Identidades cristalizadas no tempo (21) 
A tradição inventa-se e reinventa-se 
Fátima é um elemento importante da nossa região (22) 
Fátima, as peregrinações e a região 
Mosteiros da Batalha e de Alcobaça (23) 
Grandes ícones da região 
O Pinhal de Leiria: Elemento patrimonial da região de elevado valor histórico-cultural 
(2) 
A comunidade e a invenção da tradição 
O Vidro da Marinha Grande (24) 
Grandes ícones da região 
O sul do distrito relaciona-se mais com Lisboa (14) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
Leiria: Um distrito heterogéneo culturalmente? (25) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
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António Ferreira 

08/03/2006 
O Oeste significa para o distrito de Leiria mais uma divisão do que uma união (14) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
A província da Estremadura permanece no imaginário (o fim da Estremadura) 
O Distrito de Leiria na Europa: As NUTS2 e 3 como factor de divisão. 
Da província da Estremadura enquanto factor de união às NUTs (Nomenclatura das 
Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) como factor de divisão do distrito de Leiria. 
(14) (17) (26) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões? 
A província da Estremadura permanece no imaginário (o fim da Estremadura) 
O Distrito de Leiria na Europa: As NUTS3 como factor de união ou de divisão? 
A questão da NUT3 – Região do Oeste: Entre os distritos de Leiria e de Lisboa (26) 
O Distrito de Leiria: entre as NUTS2 Centro e Lisboa e Vale do Tejo: A Divisão (14, 
26, 27) 
O Distrito de Leiria na Europa: As NUTS2 e 3 como factor de divisão. 
As comunidades urbanas do Oeste e de Leiria: Os mais recentes focos de divisão (28) 
O fim do sonho da Grande Leiria? 
A originalidade da paisagem do Oeste como elemento distintivo culturalmente (1) 
Construção cultural da paisagem. 
Óbidos: Património distintivo do Oeste? (29) 
Óbidos: o Museu do Oeste 
Do Oeste para a Europa, um novo caminho: O Turismo (30) 
Plano Estratégico de desenvolvimento do Oeste 
Termalismo e Saúde: Outra via de afirmação do Oeste? (31) 
O Oeste, Entre Leiria e Lisboa: Uma nova região. 
A Região de Leiria confunde-se com a NUT3 Pinhal Litoral ou Interior?(32) 
 Que região de Leiria? Pinhal Litoral? 
 
Orlando Cardoso 

04/04/2006 
O gótico, o manuelino e o barroco constituem os grandes estilos artísticos portugueses 
(13). 
A ideia da nação moderna portuguesa e a província da Estremadura. 
O Guia de Portugal: A sua organização (13). 
A ideia da nação moderna portuguesa e a província da Estremadura, etc. 
Onde a Terra se acaba e o mar começa: O papel de Afonso Lopes Vieira na defesa da 
Estremadura (17). 
A província da Estremadura permanece no imaginário 
O Distrito de Leiria no século XIX (14) 
Do distrito à Região 
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Tomás Oliveira Dias 

05/04/2006 
A Criação da Província da Beira Litoral em 1936: A primeira partilha do distrito de 
Leiria (17) (Ver Amorim Girão) 
Beira Litoral vs Estremadura: Divisão ou união do distrito. 
Que região de Leiria: O eixo Leiria – Marinha Grande (32) 
Que região de Leiria? Eixo Leiria - Marinha Grande? 
A Casa do distrito de Leiria em Lisboa: Em defesa da Estremadura (17) 
A província da Estremadura 
1º e 2º Congressos do Distrito de Leiria: A unidade distrital (14, 17) 
A província como factor de união distrital! 
A Beira Litoral é uma ficção (17) 
A província da Estremadura 
A Estremadura de Orlando Ribeiro (17) 
A província da Estremadura 
A Estremadura tem laços históricos (2, 4, 21) 
A Invenção da Tradição 
A Questão de Ourém (8) 
Leiria, Oeste e Portugal na Europa e no Mundo. 
A 1ª República e uma província sonhada: A Estremadura (reunindo 3 distritos) (17) 
A província da Estremadura permanece no imaginário 
Os Congressos de 1991, 1995, 1999 e 2003: Que região de Leiria? (32) 
A questão da região 
A ADLEI e a imaginação da região de Leiria (32) 
A questão da região 
Esta Região (de Leiria) devia abranger todo o distrito e Ourém (14) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
As zonas nitidamente estremenhas deviam originar uma região (17) 
A província da Estremadura 
A inclusão de Leiria na província da Beira Litoral em 1936 (17) 
A província da Estremadura permanece no imaginário 
Não é por acaso que os Reis da terceira dinastia se faziam sepultar na nossa região (13, 
33). 
 A ideia da nação moderna portuguesa e a província da Estremadura. 
O nascimento do Centro de Estudos do Património da Alta Estremadura (CEPAE) (34) 
O CEPAE e as políticas culturais da região 
O CEPAE como exemplo da unidade do Distrito de Leiria (14) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
Um país é o seu património (35) 
Património e a construção da Região de Leiria 
Salvaguarda do património: Preservação das referências do passado (4) 
A comunidade e a Invenção da Tradição 
Os Marqueses de Vila Real, o seu palácio e o desenvolvimento de Leiria até ao século 
XVII (4) 
A comunidade e a Invenção da Tradição 
A triste pobreza de Leiria no que se refere aos museus (4) 
A comunidade e a Invenção da Tradição 
É preciso construir a região de Leiria, também salvaguardando o seu património (4) 
A comunidade e a Invenção da Tradição 
Leiria vs Caldas da Rainha: Região de Leiria e Região do Oeste? (14) 
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Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões? 
2º Congresso para o desenvolvimento de Leiria e da Estremadura (14, 17) 
Porque não Alta Estremadura? A província como factor de união do distrito. 
O Oeste sabe perfeitamente que nós, tal como eles somos Estremadura (17) 
A província como factor de união do distrito. 
Eles são Oeste, sem dúvida, nós somos Alta Estremadura, mas todos somos 
estremenhos (2, 4, 17, 21) 
A Invenção da Tradição 
A província como factor de união do distrito. 
Somos uma região privilegiada no aspecto monumental (2,4,7,21) 
A Invenção da Tradição 
 
 
Travaços dos Santos 

05-04-2006 
17-18.30 horas 
Para mim a Estremadura é uma província especial (2, 17) 
A Invenção da Tradição 
A província como factor de união do distrito. 
A Estremadura possui os principais monumentos portugueses (13, 33) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a província da Estremadura. 
A Batalha e Alcobaça (24) 
Grandes Ícones da Região 
O Calcário: natureza cultivada da Estremadura (1) 
Construção cultural da paisagem. 
A grandiosidade e beleza do mosteiro da Batalha é incomparável com qualquer outro 
monumento gótico (24) 
Grandes Ícones da Região e da Nação 
O mosteiro da Batalha é um monumento nacional e universal (13) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a província da Estremadura, etc. 
A arquitectura e o mosteiro da Batalha reflectem a herança árabe da nossa região (2) 
A Invenção da Tradição 
Leiria, o sul de Portugal e o mediterrâneo: A arquitectura dos monumentos (1, 2) 
Construção cultural da paisagem. 
A Invenção da Tradição (A influência árabe) 
Entre o gótico e o manuelino: Os monumentos da região (36, 37) 
O gótico, o manuelino e a região na nação 
A influência árabe 
Estão ali as figuras mais expressivas da história de Portugal (13) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a província da Estremadura, etc. 
Vocês estão dentro de um monumento nacional (13) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a província da Estremadura, etc. 
A própria população local está muito desligada do mosteiro (4) 
A comunidade e a Invenção da Tradição 
Um monumento como este perdeu já o significado histórico (4) 
A comunidade e a invenção da tradição 
Leiria é a capital desta região que é a Alta Estremadura (inclui Caldas) (38) 
A Região de Leiria: Alta Estremadura? 
Quando nesta região o vale começou a ser habitado (4) 
A comunidade e a invenção da tradição 
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O erro muito grande foi a invenção da Beira Litoral (17) 
A província da Estremadura 
Devia-se ter mantido a Estremadura histórica (4, 17) 
A comunidade e a invenção da tradição 
A província da Estremadura 
A Associação de Municípios da Alta Estremadura (38) 
A Região de Leiria: Alta Estremadura? 
Houve até uma grande reacção de Afonso Lopes Vieira (17) 
A província da Estremadura 
A Área Metropolitana de Leiria (39) 
Uma nova região? 
Os distritos não correspondem às realidades administrativas (14) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
Da varanda de minha casa (4) 
A comunidade e a invenção da tradição 
Isto é tudo Estremadura (17) 
A província da Estremadura 
 
 
Joaquim Ruivo 

02/02/2006 
16 Horas 
O CEPAE deve descobrir as especificidades regionais (40) 
O papel do CEPAE na construção da Região 
Os habitantes da região não se identificam com o património monumental nela 
localizada (41) 
A questão da região e o seu património? 
As pessoas da região não vivem o seu património (41) 
A questão da região e o seu património? 
A vivência do património é algo que vem de baixo (41) 
A questão da região e o seu património? 
O património é a vossa riqueza, aquilo que vos distingue culturalmente de outra região 
(41) 
A questão da região e o seu património, que vivências? 
Não há desenvolvimento local sem a população viver o seu património (41) 
A questão da região e o seu património, que vivências? 
O Conselho Europeu, o património e a região. (42) 
O papel do Conselho Europeu na construção da Região  
O CEPAE e a euforia regionalista (41) 
A questão da região e o seu património? 
Na minha escola nunca pensámos em visitas de estudo ao património localizado na 
região (43) 
Os construtores da região 
O CEPAE Centro de Estudos da AltaEstremadura (40) 
O papel do CEPAE na construção da Região 
Fátima faz parte do CEPAE, Alcobaça, Nazaré ou os concelhos do norte do distrito não! 
(41) 
A questão da região e o seu património? 
A serra cria aqui uma divisão geográfica bem perceptível! (1) 
Construção cultural da paisagem. 
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A Construção da Região no quadro da globalização do século XXI (43) 
A Região e os desafios de desenvolvimento da globalização 
Regiões Políticas não, Regiões culturais sim: Que relação? (43, 44) 
A Região e os desafios de desenvolvimento da globalização 
Que região de Leiria? 
A televisão portuguesa é uma televisão de Lisboa (45) 
A Construção da região, o património e os mass media 
O que representa o mosteiro da Batalha em termos de identidade regional? Quase nada! 
È controlado pelo IPPAR (13) (45). 
A Região submersa na Nação 
 
Alfredo Marques 

08/05/2006 
Qual o lugar da Região de Leiria no Centro de Portugal? (46) 
A Região de Leiria: Entre o Centro e LVT 
Não existe tradicionalmente uma Região centro, muito menos cultural (14, 17, 26, 47) 
A invenção da tradição e a Região Centro 
A inserção de Leiria na NUT2-Centro 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
A província da Estremadura permanece no imaginário (o fim da Estremadura) 
O Distrito de Leiria na Europa: As NUTS2 e 3 como factor de divisão. 
Há elementos que permitem criar uma ideia de Região, contudo na base da própria 
fundação da nação portuguesa! (13! 48) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a Região Centro 
Programa Operacional da Região Centro: Elemento de construção da Região (49) 
O posicionamento do distrito de Leiria neste Programa 
O Programa Operacional da Região Centro e a questão das aldeias históricas / aldeias de 
Xisto (49) 
O posicionamento do distrito de Leiria neste Programa 
Este património é parte integrante da cultura portuguesa (13, 48) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a Região Centro 
A aldeia mais portuguesa de Portugal (13) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a Região Centro 
O nacionalismo de Salazar 
Não temos uma tradição de regiões em Portugal (13) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a Região Centro 
A região tem sido sempre pensada a partir da nação (13) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a Região Centro 
Há um profundo centralismo em Portugal (13) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a Região Centro 
Regionalizar ou descentralizar? (13) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a Região Centro 
Há alguns elementos caracterizadores da região cultural do centro. (13, 19) 
Identidades colectivas objectivadas 
A questão alemã como comparação (13). 
A ideia da nação moderna portuguesa e a Região em Portugal 
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José Ribeiro Vieira 

19/07/2006 
A Região de Leiria coincide com a Região de Turismo e a diocese Leiria/Fátima (14, 
26, 27, 32, 38, 50) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
A região de Leiria = Região de Turismo 
A área da diocese é aquela que melhor coincide com a Região de Leiria (50) 
Região de Leiria = Diocese Leiria / Fátima? 
A AMAE é um caso de estudo em Portugal, em termos de região (38) 
A Região de Leiria: Alta Estremadura? 
Nem Lisboa, nem Leiria, nem Coimbra mas sim dois distritos: Alta Estremadura e 
Oeste (14) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
O distrito deveria coincidir com a região natural de Leiria: A AMAE (14, 38) 
A Região de Leiria: Alta Estremadura? 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
A AMAE é um espaço onde há identidade (14, 38) 
A Região de Leiria: Alta Estremadura? 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
Os monumentos da Batalha, Leiria, Fátima ou Ourém poderiam constituir importantes 
fontes de manifestação da identidade regional! (41) 
A questão da região e o seu património, que vivências? 
Criou-se o CEPAE n âmbito da Adlei, com o objectivo de identificar o património da 
Alta Estremadura (40) 
O papel do CEPAE na construção da Região 
A importância dos centros históricos como manifestações da identidade (51) 
A Identidade e os centros históricos 
5 regiões em Portugal é dispensável, o país é pequeno (13, 17, 26, 47) 
A ideia da nação moderna portuguesa e a Região Centro 
O Mosteiro de Alcobaça: Onde fica a identidade da região? (20, 21) 
A construção da identidade regional 
Entre os municípios e o IPPAR: Processos de negociação com ausência da região! (13, 
45). 
A Região submersa na Nação 
Não se pode falar de uma região coincidente com o distrito (14) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
As Caldas nada têm a ver com Leiria (14) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
O distrito de Oeste: Criação de uma nova região de pertença (14) 
Leiria: Um distrito, uma ou várias regiões culturais? 
Enquanto isto continuar tudo dividido o sentimento de pertença não existe (51) 
Das muitas regiões do distrito de Leiria 
Cá na região há 3 dos elementos património da Humanidade (52) 
 

 
 


