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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho pretende analisar a região turística de Óbidos como uma 

marca que atrai milhares de visitantes anualmente (Câmara Municipal de Óbidos, 2015). 

Com o aproveitamento das muralhas de Óbidos de forma criativa, esta vila medieval 

procura destacar-se das demais utilizando o branding como forma de gestão da marca-

lugar, ou seja, o place branding, em que, no contexto turístico, os lugares são 

representados como destinos a visitar, quer sejam países, regiões, cidades ou vilas 

(Hankinson, 2010, p. 36). O place branding consiste num conjunto de estratégias com o 

objetivo de criar valor económico em determinado lugar, por meio do investimento na 

imagem, criando assim valor acrescentado para produtos associados a esse local 

(Assche, Beunen & Lo, 2015, p. 3). Os locais aproveitam, desta forma, os seus recursos 

endógenos, como o património e a localização geográfica, para gerar crescimento 

económico e social. Neste contexto, o trabalho propõe-se responder à pergunta de 

partida: de que forma a vila de Óbidos se assume como uma marca no turismo 

português? Para responder a esta questão, foi adotado o método misto assente em 

pesquisa bibliográfica, inquéritos, entrevistas semiestruturadas, observação direta, 

análise qualitativa de conteúdos digitais e clipping. 

A escolha deste tema como objeto de estudo está intrinsecamente ligada ao facto 

da vila de Óbidos ser um sucesso ao nível turístico e por, de forma criativa e inovadora, 

ser palco dos mais variados eventos culturais (Cabral & Ferreira, 2008, pp. 3-4). Hoje em 

dia, a procura pela autenticidade e o desejo pela construção de memórias faz com que o 

turista deixe de ser visto como um consumidor passivo, reconhecendo-se cada vez mais 

a importância da autenticidade e da experiência durante uma visita turística (Dalonso, 

Lourenço, Remoaldo & Netto, 2014, pp. 181-182). A organização de eventos culturais é 

um bom exemplo de geração de experiências. O presente relatório concentra-se 

especificamente em dois eventos: Óbidos Vila Natal e Festival do Chocolate, por serem 

dois dos eventos que atraem mais visitantes ao concelho (Óbidos Criativa, Entidade 

Municipal, 2015).  

Estruturalmente, o presente trabalho de seminário é composto por um ponto 

dedicado às opções metodológicas, onde se expõe a pergunta de partida a que se 

pretende responder e os objetivos a atingir no final do trabalho, fazendo-os corresponder 

às técnicas de recolha e análise de informação utilizadas. De seguida, é apresentado o 

segmento teórico, onde se começou por fazer uma contextualização factual e estatística, 

tendo como objetivo enquadrar os conteúdos em estudo. Dentro deste ponto, é ainda 

apresentada uma revisão de literatura onde se faz a referência a autores, artigos e teses 

académicas recentes que se mostram pertinentes nesta área de estudo. As conceções 

teóricas terminam com a abordagem dos grandes temas em causa no presente trabalho: 
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marketing e comunicação no turismo, place branding, brand love, e os eventos culturais. 

No ponto 3 é apresentada a análise dos resultados alcançados ao longo do estudo, 

organizados de acordo com o objetivo a que respondem. Posteriormente, no ponto 4, é 

feita a discussão dos resultados, em comparação com as conceções teóricas, terminando 

o presente trabalho com as reflexões finais acerca da sua elaboração. 

1. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 O presente estudo visa abordar o conceito de place branding aplicado à região de 

Óbidos. A pergunta de partida que servirá de base para o trabalho é: de que forma a vila 

de Óbidos se assume como uma marca no turismo português?  

Para responder a esta questão, foram definidos como objetivos: 

1) Analisar as estratégias de comunicação turísticas utilizadas pelo município 

de Óbidos para se promover enquanto marca; 

2) Perceber como são utilizados os eventos para comunicar a marca turística 

Óbidos; 

3) Averiguar a perceção dos visitantes sobre Óbidos enquanto marca; 

4) Avaliar o contributo dos eventos para a perceção que os visitantes têm de 

Óbidos enquanto marca; 

5) Descobrir que atributos os visitantes de Óbidos valorizam nos eventos 

promovidos pela marca Óbidos. 

 Os eventos escolhidos para a concretização do trabalho foram a Óbidos Vila Natal 

e o Festival do Chocolate. A escolha recaiu sobre estes dois eventos por serem dois dos 

que atraem mais visitantes à vila: o Festival de Chocolate, com cerca de 33 mil visitantes 

no último ano (Óbidos Criativa Entidade Municipal, 2015) e a Vila Natal, apesar de se 

realizar em época baixa, conta com cerca de 100 mil visitantes anualmente (Óbidos 

Criativa Entidade Municipal, 2015). O facto de ambos os eventos se realizarem durante o 

período de execução deste relatório de investigação foi também tido em conta.  

 Para a concretização destes objetivos, foi adotada uma metodologia mista que 

combina as abordagens qualitativa e quantitativa (Creswell, 2008, p. 4) de forma a obter 

uma visão mais abrangente do fenómeno de place branding em Óbidos. A abordagem 

qualitativa ajuda a aprofundar a investigação, tendo em conta procedimentos regulares 

(Santo, 2010, p.25) e assentou em entrevistas semiestruturadas para uma discussão 

mais profunda e subjetiva, criando uma ligação entre a investigadora e o entrevistado 

(Rosa & Arnoldi, 2008, p. 31).  

As entrevistas foram realizadas ao atual Presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos, Humberto Marques, já que é o principal responsável pelos eventos ocorridos na 

vila; e a Lino Romão, membro da entidade organizadora dos eventos - Óbidos Criativa, já 
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que está diretamente envolvido na sua organização. Embora inicialmente estivesse 

prevista a realização de uma entrevista ao antigo Presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos, Telmo Faria, tal não foi possível devido à falta de resposta às várias tentativas de 

contacto por parte da investigadora. 

 A análise de notícias através de clipping (ver apêndice 3) pretendeu estudar a 

comunicação feita pelos vários eventos culturais da vila de Óbidos e a cobertura 

mediática que estes obtêm. As revistas e jornais analisados foram não só nacionais: 

Público, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e revista Sábado, mas também regionais: 

Óbidos Diário, Diário de Leiria, Gazeta das Caldas e Jornal das Caldas. A pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos e teses de anos anteriores, por sua vez, teve como 

finalidade descobrir o que já foi estudado e já se sabe acerca do tema, e o que ainda há 

para descobrir, tentando assim colmatar a falta de informação que poderá existir acerca 

do tema. Ainda no âmbito da análise qualitativa, procedeu-se à análise de conteúdos 

digitais, mais concretamente, dos websites do município e dos eventos em análise; e 

páginas oficiais de Facebook dos eventos, através de uma análise interpretativa em que 

os procedimentos analisados foram cumulativos e comparativos, utilizando questões de 

pesquisa descritivas direcionadas para formar teoria (Silvestre, 2011, pp.178-179). 

Optou-se por não efetuar a análise da conta de Instagram dos eventos uma vez que os 

mesmos repetem a informação divulgada no Facebook. Por fim, no âmbito da análise 

qualitativa, interessou fazer uma observação direta nos eventos em estudo (ver 

apêndices 4 e 5), para que a investigadora integrasse o meio de investigação em causa e 

procedesse à recolha de informação de forma direta, sem intervenção de terceiros (Quivy 

& Campenhoudt, 1995, p. 196). A observação direta nos eventos em estudo foi realizada 

nos dias 21 e 26 de Dezembro e 2 e 3 de Janeiro na Óbidos Vila Natal; e nos dias 9 e 15 

de Abril no Festival Internacional do Chocolate. O facto da investigadora se ter deslocado 

menos dias ao Festival Internacional do Chocolate justifica-se graças ao estado do tempo 

adverso que se fez sentir nos fins-de-semana do festival.  

Para complementar a abordagem anterior, o método quantitativo, mais objetivo e 

resultante de uma análise estatística (Creswell, 2008, p. 145), foi posto em prática 

através da aplicação de inquéritos por questionário aos visitantes dos dois eventos em 

estudo com o objetivo de aferir a perceção dos visitantes acerca dos mesmos, recorrendo 

a uma amostra por conveniência. Esta técnica tem como principais vantagens a 

possibilidade de quantificar um grande número de dados e de proceder a várias análises 

de correlação, visando a verificação de hipóteses teóricas (Quivy & Campenhoudt, 1995, 

pp. 188-189). Após a elaboração de cinco pré-testes a indivíduos alheios à investigação, 

os inquéritos foram feitos de forma presencial, para um maior contacto com o público em 

questão, no mesmo período de realização da observação direta. Parte dos resultados 
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obtidos com esta técnica foram expostos através de wordclouds, que mostram as 

palavras com maior incidência de resposta, elaboradas através do website worditout.com. 

A tabela 1 sintetiza os objetivos ao qual o trabalho pretendeu responder com 

correspondência às técnicas de investigação postas em prática pela investigadora. 

Tabela 1: Correspondência de técnicas a objetivos 

 

2. PLACE BRANDING: QUANDO A MARCA É O LUGAR  

2.1. A VILA DE ÓBIDOS NO CONTEXTO DO TURISMO NACIONAL 
 

 

O turismo é, no nosso país, um setor estratégico, por apresentar vantagens 

relativamente a outros locais do mundo. A sua geografia, clima e diversidade de 

paisagens são atrações que trazem cada vez mais turistas a Portugal (Turismo de 

Portugal, 2007, pp. 3-5). Para além de criar emprego e gerar riqueza, o setor turístico 

promove a coesão territorial e o bem-estar da sociedade portuguesa (Turismo de 

Portugal, 2007, pp. 3-5). 

Em 2011, o número de hóspedes em Portugal chegou aos 13.992,8 sendo que 

2.217,2 destes ficaram hospedados no centro do país (Turismo de Portugal, 2011, pp. 1-

6). No ano de 2014, este número subiu para 16.057,1, com 2.307,2 destes hospedados 

na zona central de Portugal (Turismo de Portugal, 2014, pp. 1- 6). Já no ano de 2015, 

Portugal recebeu um total de 11.887,4 hóspedes entre os meses de Janeiro e Agosto. No 

que diz respeito ao centro do país, Portugal recebeu no mesmo período de tempo 1.771,4 

hóspedes, desta vez com uma variação homóloga de 14,9% comparativamente com o 

ano anterior (Turismo de Portugal, 2015, pp. 1-4). Podemos então verificar um aumento 

significativo do número de hóspedes em Portugal de ano para ano.  

É na zona centro do país que se localiza Óbidos (ver anexo 1), uma pequena vila 

situada no distrito de Leiria, a cerca de 85 km de Lisboa. O concelho de Óbidos agrupa 

nove freguesias, com uma população total de 11.622 habitantes (INE, 2014).  

Objetivos Técnicas 

1) Analisar as estratégias de comunicação 
turísticas utilizadas pelo município de Óbidos 
para se promover enquanto marca 

Entrevista ao presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto Marques 

Entrevista a Lino Romão, membro da Óbidos Criativa – entidade organizadora de eventos 

Análise qualitativa de conteúdos digitais  

2) Perceber como são utilizados os eventos 
para comunicar a marca turística Óbidos 

Entrevistas a Humberto Marques e Lino Romão 

3) Averiguar a perceção dos visitantes sobre 
Óbidos enquanto marca (e com que 
dimensões 

Entrevista ao presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto Marques 

Inquéritos  

4) Avaliar o contributo dos eventos para a 
perceção que os visitantes têm de Óbidos 
enquanto marca 

Inquéritos 

Análise qualitativa de conteúdos digitais 

Clipping 

Observação direta 

5) Descobrir que atributos os visitantes de 
Óbidos valorizam nos eventos promovidos 
pela marca Óbidos 

Entrevista ao presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto Marques 

Inquéritos  

Fonte: Elaboração própria  
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Fonte: Elaboração própria com recurso a análise de entrevistas e página oficial de 

Facebook 

Fonte: Elaboração própria com recurso a análise de entrevistas e página oficial de 

Facebook 

Desde que houve uma mudança de Executivo na Câmara Municipal de Óbidos, 

em 2002, foram alterados planos económicos e sociais da vila. De forma a aumentar os 

benefícios locais com mais recursos e oportunidades, custos reduzidos, mercados mais 

vastos, e atividades culturais, os locais utilizam estratégias de criatividade para dinamizar 

o seu espaço (Kong, 2014, p. 285). No caso de Óbidos, a criatividade foi estimulada e 

deu reposta à conjuntura de crise vivida nos últimos anos, transformando-se numa 

importante estratégia de dinamização do centro histórico (Faria, 2009, p. 73). Através da 

organização de eventos culturais anualmente e em várias alturas do ano, é possível 

aumentar a notoriedade da vila e atrair mais visitantes. A diversidade da oferta também 

se apresenta como um fator de destaque: a lagoa de Óbidos, o centro histórico de aspeto 

medieval e a proximidade com a costa possibilitam uma maior oferta ao nível do turismo. 

Procuram-se cada vez mais experiências que enriqueçam pessoalmente o turista e o 

façam sentir mais ligado ao destino onde passa férias (Cabral, 2012, p. 31):  “hoje não 

basta ter uma boa cama para dormir e boa mesa. As pessoas querem experiências, 

querem fazer coisas que nunca fizeram e este projeto é precisamente isso, ou seja, juntar 

a atividade mais clássica do Turismo com as indústrias criativas do concelho. Neste 

momento temos mais de 40 novas experiências” (Faria, 2012).  

 Os eventos culturais representam grande parte da dinamização do concelho a 

nível cultural e económico. Os dois eventos em estudo caracterizam-se por serem 

dirigidos ao público familiar, com as devidas diferenças entre os dois, como se verifica 

nas ilustrações 1 e 2: 
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BREVE DESCRIÇÃO: Parque temático com várias atividades relacionadas com chocolate: 
workshops, showcookings, concertos, espetáculos, comércio e exposição de 

esculturas de chocolate.  

PÚBLICO-ALVO: Famílias

DATA DA 1ª EDIÇÃO: 2002

TEMA DA ÚLTIMA EDIÇÃO: Água

PRINCIPAIS ATRAÇÕES: Workshops de culinária | Demonstrações de chefs | Espetáculos 

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS: Publicidade: Televisão, Rádio, Outdoors; 
comunicação Digital: Redes Sociais (Facebook); Relações Públicas: relação com os 

media 

Ilustração 1: Caracterização do evento Óbidos Vila Natal 

Ilustração 2: Caracterização do evento Festival Internacional do Chocolate 
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BREVE DESCRIÇÃO: Parque temático alusivo ao Natal com espectáculos de cariz infantil 
e atrações  dirigidas às crianças

PÚBLICO-ALVO: Famílias com crianças

DATA DA 1ª EDIÇÃO: 2006

TEMA DA ÚLTIMA EDIÇÃO: Circo

PRINCIPAIS ATRAÇÕES: Pista de gelo | Rampa de gelo | Carrossel | Caravana do Pai 
Natal

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS: Publicidade: Televisão, Rádio, Outdoors; 
comunicação Digital: Redes Sociais (Facebook e Instragram); Relações Públicas: 

relação com os media .
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Fonte: Elaboração própria  

Tabela 2: Número de entradas pagas 

no Festival do Chocolate 
Tabela 3: Número de entradas pagas 

no Óbidos Vila Natal 

 No caso do Festival do Chocolate, o número de visitantes tem vindo a decrescer 

ao longo dos últimos anos. Por seu lado, a evolução do número de visitantes do Óbidos 

Vila Natal tem sido irregular: no último ano de que há registo, verificaram-se mais 

entradas do que nos dois anos anteriores. Contudo, do ano 2012 para 2013 verificou-se 

uma grande quebra no número de visitantes. Apesar disto, os dois eventos em estudo 

atraem milhares de pessoas anualmente, como se verifica nas tabelas 2 e 3. 

 

 

 

 

2.2. REVISÃO DE LITERATURA 

 No âmbito do tema do presente trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica que 

permitiu concluir a existência de dissertações de mestrado e de artigos científicos com 

temas semelhantes ao do presente trabalho. Contudo, apesar das semelhanças visíveis, 

o presente seminário distingue-se por adotar uma método de pesquisa misto e por 

analisar algumas estratégias de comunicação que contribuem para a conceção da vila de 

Óbidos como uma marca. 

 As dissertações de mestrado e artigos científicos que trataram questões 

semelhantes às trabalhadas neste projeto encontram-se resumidas nas tabelas 4 e 5 e 

mencionam os artigos e teses que revelaram um contributo importante para a 

concretização do trabalho. Os trabalhos e artigos mencionados debruçam-se sobre temas 

relacionados com a comunicação turística, o place branding, a organização de eventos e 

o brand love. São eles: 

 

Tabela 4: Resumo da revisão de literatura de dissertações de mestrado efetuada ao longo do trabalho 

Autor Método Conclusões 

 
 
Alves (2013) 

 
 

Quantitativo 

 Evento Óbidos Vila Natal tem um impacto económico positivo na vila de Óbidos; 

 Maioria dos visitantes do Óbidos Vila Natal mostrou intenção de visitar novamente e de o recomendar; 

 Evento contribui para o desenvolvimento económico da vila mesmo em tempo de crise e recessão; 

 Empresários hoteleiros necessitam de segmentar os seus alvos.  

 
 

Rosa (2013) 

 
 

Quantitativo 

 Na imagem, destaca-se o ambiente da vila (histórico, com belas paisagens e adequada para visitar em família); 

 Na notoriedade, destaca-se a diferenciação da vila de Óbidos entre outras vilas históricas portuguesas; 

 Os indivíduos mostram, em geral, pouca lealdade a este destino turístico; 

 Experiência positiva dos indivíduos leva a maiores níveis de fidelização à localidade que os realiza. 

 
 

Nobre  
(2010) 

 
 

Misto 

 Desenvolvimento de uma política de atração através da criatividade, inovação e estratégias de animação no 
centro histórico; 

 Aposta na oferta cultural como política de dinamização económica; 

 Criação da marca “Óbidos” visa captar e incentivar investimentos através de produtos exclusivos; 

 Eventos como forma de criar uma imagem positiva acerca da vila.  

 
Marçal 
(2009) 

 
Misto 

 Utilização dos eventos como estratégia de marketing dinamizam o concelho; 

 Receitas dos eventos e do comércio local promovem medidas que contribuem para a qualidade de vida e criação 
de postos de emprego; 

 Conservação do património através do planeamento da Câmara Municipal.  

 

Ano Nº de Visitantes 

2013 64.940 

2014 51.006 

2015 32.754 

Ano Nº de Visitantes 

2012 103.973 

2013 78.656 

2014 125.155 

Fonte: Óbidos Criativa Entidade Municipal | Município de Óbidos  
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Tabela 5: Resumo da revisão de literatura de artigos científicos efetuada ao longo do trabalho 

Fonte: Elaboração própria   

2.3. MARKETING E COMUNICAÇÃO NO TURISMO 

 Na sociedade de informação em que o Homem vive nos dias de hoje, é atribuída a 

maior importância à área do turismo e, consequentemente, à comunicação, por ter um 

papel imprescindível na divulgação dos destinos a visitar (Marujo, 2012, p. 54). É graças 

à comunicação que os lugares mostram aos seus potenciais visitantes aquilo que têm 

para oferecer e o que os diferencia, projetando a sua imagem para o mundo exterior. A 

comunicação aplicada ao turismo tem a capacidade de despertar interesse, desejo e 

ação de conhecer e experimentar um sítio novo (Marujo, 2012, p. 54). Em todas as áreas 

do turismo, a comunicação é a principal promotora do diálogo entre o Homem que se 

insere nas mais variadas culturas.  

A comunicação turística compreende várias funções, que englobam todo o tipo de 

comunicação no âmbito das relações turísticas: difundir ideias; induzir ao consumo de um 

produto ou serviço; informar diferentes públicos de interesse que podem ser os meios de 

comunicação, a opinião pública, os turistas reais e potenciais e a comunidade; formar 

profissionais na área e aumentar a fidelização (Baldissera, 2010, p. 12). O processo 

comunicacional no turismo tem como principais funções informar, isto é, dar a conhecer 

determinado destino turístico através de meios de comunicação; persuadir, levando o 

turista a considerar que o destino em causa é o melhor; influenciar o turista na sua opção 

de escolher o destino em causa; e recordar, divulgando informações sobre o destino e 

mostrando ao turista que este continua a ser um lugar de destaque (Marujo, 2012, p. 56).  

A globalização cultural e a sua indissociabilidade da evolução das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (Sebastião, 2012, p. 109) alterou o paradigma da 

comunicação turística. Uma das tendências atuais no setor do turismo português é a 

utilização da internet para efetuar reservas, procurar informações sobre o destino e ler 

opiniões de outros utilizadores (Valença, 2012, p. 20). Na era digital, o papel da 

comunicação online vem complementar o uso dos meios tradicionais ao permitir a partilha 

Autor Método Conclusões 

 
Mindrut, 

Manolica & 
Roman (2015) 

 
 

Quantitativo 

 Importância da identidade psicológica da marca 

 Capacidade de associar experiência a uma marca significa que lhe atribui uma identidade; 

 Uma marca com forte identidade influencia a perceção do consumidor; 

 Existe uma hierarquia entre os vários elementos da identidade da marca. 

 
 

Assche, 
Beunen & Lo 

(2015) 

 
 
 
- 

 Estratégias de place branding contribuem para um planeamento inteligente; 

 Planeamento do território leva a um crescimento inteligente e a uma maior possibilidade de implementação; 

 Estratégias de place branding só podem ser aplicadas em locais adequados e com o consentimento do governo 
regional e da população local.  

 
Fetscherin, 
Barker & 
Peacock 
(2015) 

 
 

Quantitativo  

 Brand love influencia a rentabilidade, crescimento e potencia o aumento do valor da marca; 

 A existência de um brand love comprova superioridade uma marca e contribui para o lucro da empresa.  

Dalonso, 
Lourenço, 

Remoaldo & 
Netto (2014) 

 
 

Qualitativo 

 Eventos influenciam o desenvolvimento de políticas públicas em destinos turísticos; 

 Organização dos eventos contribui para a formação de uma marca-lugar; 

 Locais que organizam eventos devem ter vocação para tal.  
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de informação e de conteúdos relacionados com o turismo (Hudson, 2008, p. 341). As 

tecnologias de informação e comunicação possibilitam a aproximação da oferta e a 

procura turísticas, num contexto de mercado em que a imagem do produto é um 

elemento crucial para a comercialização ser bem-sucedida (Couto, Faias & Faias, 2009, 

p.138). As redes sociais são uma nova forma de promoção de marcas, dada a maior 

proliferação de opinion makers. Um único utilizador tem a capacidade de criticar, elogiar 

ou descrever a sua experiência relativa a um destino turístico e influenciar a opinião de 

outros milhões de utilizadores na escolha de um destino (Valença, 2012, p. 20). Hoje em 

dia, o consumidor prefere obter informações provenientes de outros consumidores, que 

lhe suscitem mais confiança (Bernardo, 2012, p.39). Exemplo disto são os websites 

TripAdvisor e Booking, que utilizam o user generated content, permitindo ao utilizador 

classificar o serviço de que usufruiu e dar opiniões acerca do mesmo.  

Para além da comunicação online, existem outras tendências que devem ser tidas 

em conta no momento de comunicar um destino: segundo a Omnicon Media Group 

(OMG, 2012), o consumidor atual assume-se como smart shopper, na medida em que 

realiza as suas compras baseando-se na oportunidade e comparando as várias ofertas 

existentes, tendo em conta o conceito low cost. A tendência do eco-friendly influencia 

também os padrões de consumo já que hoje a preocupação com o ambiente é bem vista. 

O turismo de luxo ganha também lugar de destaque, uma vez que a experiência passa a 

ser personalizada. A autenticidade e a procura por experiências únicas baseadas nas 

tradições, culturas e gastronomia dos locais visitados permitem ao turista sentir-se 

integrado no sítio que visita e permitir que essa experiência contribua para o seu 

enriquecimento pessoal (Briefing, 2012). Estudos mostram que o desejo e a ânsia que vai 

para além de uma imagem mediatizada não é algo que se possa comprar, nem um 

estado de espírito, mas sim algo que o consumidor pode fazer e sentir, ou seja, 

experimentar (Knudsen & Waade, 2010, p. 1).  

 A comunicação realizada por um determinado lugar resulta na construção de uma 

imagem do destino em causa. A imagem assume grande importância e envolve o 

conhecimento subjetivo de um destino, podendo a sua avaliação mudar de pessoa para 

pessoa. A atitude de um turista perante um destino contém um forte elemento de ligação 

emocional (Ekinci, 2003, p. 22). 

 A criação da imagem de um destino tem como finalidade criar condições que 

potenciem a procura, estando o marketing turístico incumbido desta tarefa. Assim, o 

marketing conduz a oferta turística de uma forma dinâmica, ao desenvolver serviços que 

que se adaptam às alterações das características do mercado (Couto et al, 2009, p. 12). 

Importa também conhecer a definição de turismo, conceito com constante presença ao 

longo do trabalho. O turismo é a atividade referente à atividade dos visitantes sendo que 
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estes são os viajantes que realizam uma viagem a determinado destino fora do seu 

contexto habitual, por menos de um ano por vários propósitos (negócios, lazer ou outros 

interesses pessoais) exceto para trabalhar numa entidade residente no país visitado 

(United Nations World Tourism Organization, 2014).  

 O marketing turístico pode ser definido de várias formas. Uma primeira definição 

assenta no conjunto de métodos e técnicas que têm subentendido um estado de espírito, 

que pressupõe uma atitude de pesquisa, de análise e de dúvida permanentes, com o 

objetivo de satisfazer a necessidade latente ou expressa de viajar e alcançar os melhores 

resultados para as empresas (Madeira, 2010, p. 23). Uma outra definição possível 

assenta na aplicação de conceitos de marketing de forma a delinear uma estratégia que 

atraia visitantes a um determinado destino, quer seja um hotel, uma cidade, uma região 

ou um país (Kolb, 2006, p.2).  

Uma estratégia planeada pelas organizações relacionadas com o setor turístico 

varia consoante o contexto do mercado em que está inserido. Contudo, o seu objetivo 

principal é ajudar a empresa a utilizar os seus recursos de forma eficiente, visando a 

melhoria da sua posição no mercado (Mircevska & Cuculeski, 2015, p. 27).  

Uma das variáveis mais importantes no marketing mix do turismo é a promoção, 

que engloba a comunicação realizada no contexto de mercado. Compreende atividades 

como a publicidade, relações públicas, promoção de vendas e venda pessoal (Gordon, 

2012, p. 123). As ações de comunicação são criadas com o intuito de ultrapassar 

barreiras psicológicas e de conhecimento que eventualmente existam entre o destino, a 

organização e o seu consumidor (Madeira, 2010, p. 78). A promoção é a variável que 

permite mostrar ao consumidor as vantagens existentes associadas a um produto ou 

serviço com o objetivo de facilitar ou estimular o seu usufruto, compra ou distribuição 

(Lendrevie, Lindon, Dionísio & Rodrigues, 1996, p.389).  

2.4. PLACE BRANDING 

 A globalização, que tem marcado o mundo ocidental desde finais do século XX, 

potenciou a concorrência e competição entre países que se viram obrigados a responder 

a novos desafios e a assumirem a sua posição. Num mundo globalizado em que a 

imagem é por vezes preferida em relação à própria realidade, surgem as estratégias de 

place branding, consideradas ferramentas essenciais no desenvolvimento de um país, 

cidade ou região (Santos, 2012, p. 12).  

Alguns locais, quer sejam países, cidades ou vilas com alguma importância ao 

nível turístico, vão para além da promoção e da comunicação. É decorrente da 

necessidade de ir mais além que surge o termo place branding (Pryor & Grossbart, 2007, 

pp. 292 – 294). Existe um debate aceso no mundo académico sobre esta definição. O 
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conceito pode ser definido como a prática da aplicação de estratégias de uma marca e 

outras técnicas e disciplinas de marketing - algumas decorrentes da prática comercial, 

outras recém-desenvolvidas - ao desenvolvimento económico, social, político e cultural 

de cidades, regiões e países (Cull & Govers, 2015). 

Por outro lado, o conceito de place branding define-se como o conjunto de 

esforços do governo ou grupos industriais de um país, região ou cidade, orientado para o 

marketing dos lugares e dos setores que estes representam (Papadopulos, 2004, p. 36). 

Os locais que se assumem como uma marca são diferentes de outras marcas de 

produtos ou serviço. Requerem processos interpretativos ao invés de administrativos, 

mais conotados com as marcas de produtos ou serviços (Pryor & Grossbart, 2007, p. 

294).  

Para outros autores, a ideia de transformar um lugar numa marca, é um processo 

natural: é aceite que os lugares são cada vez mais vistos como produtos (Allen, 2007, 

p.60). Esta conceção abre novas oportunidades no mundo do turismo, ao mesmo tempo 

que promove o desenvolvimento económico local (Allen, 2007, p.60).  

A estratégia de place branding tem como objetivo tornar os locais famosos e não 

apenas atribuir-lhe símbolos ou nomes (Anholt, 2010, p. 7). Para este autor, uma região 

que queira destacar a sua imagem num contexto internacional deve concentrar esforços 

naquilo que tem para oferecer, ou seja, o equivalente ao seu produto e à sua 

comunicação e divulgação. Só ideias consistentes, coordenadas e inquebráveis, 

noticiáveis, e acima de tudo, relevantes, conseguem aumentar a reputação do local que 

as detém (Anholt, 2010, p. 10). O place branding reúne em si quatro funções: uma marca 

como elemento de comunicação, onde esta representa uma marca própria e apresenta 

uma diferenciação de produtos manifestada em nomes ou logotipos; marca como 

identidade sensorial, que produz no consumidor sensações e emoções; marca como 

potenciadora de valor, relacionada com o conceito de brand equity; por fim, marca como 

uma relação, onde esta é construída tendo uma personalidade que lhe permite formar 

uma relação com o consumidor (Hankinson, 2004, pp. 112-114).  

Uma outra conceção que pode ser percebida juntamente com a de place 

branding, é a de destination branding, especificamente associada ao setor turístico. O 

destination branding é o conjunto de atividades de marketing que através de um nome, 

símbolo, logotipo ou outra marca gráfica tem capacidade de diferenciar um destino. 

Transmite a expetativa de uma experiência memorável associada unicamente a um lugar 

que simultaneamente consolida e reforça a ligação emocional entre o visitante e o 

destino. Resumidamente, o destination branding consiste nas atividades de marketing 

que contribuem para criar a imagem do destino e influenciam positivamente a escolha de 

destino de um consumidor (Blain, Levy & Ritchie, 2005, p. 337).  
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Um exemplo prático da aplicação das estratégias de place branding é o caso da 

cidade canadiana, Regina. A cidade desenvolveu, no ano de 2006, uma estratégia formal 

com um período de influência de cinco anos (Ward, 2013, p.1). A aplicação da estratégia 

tinha vários objetivos: atrair novos cidadãos, negócios, investimento e eventos; ganhar 

competitividade relativamente a outras cidades; ter capacidade de criar uma identidade 

definida pelo próprio local e não por pessoas exteriores; e criar uma mensagem externa 

consistente (Ward, 2013, p.2). Os objetivos articularam uma nova marca no sentido de 

criar uma nova dinâmica que promovesse a identidade da cidade, tanto para a 

comunidade residente como para o exterior. O objetivo principal consistia em melhorar a 

economia e desenvolvimento locais na comunidade, com uma mensagem que 

incentivasse o investimento, o talento e o turismo (Ward, 2013, p.2). 

O envolvimento da comunidade local é de maior importância no desenvolvimento 

de uma marca-lugar. O feedback concedido por pessoas locais permite identificar 

medidas que precisam de ser modificadas ou reforçadas (Ward, 2013, pp. 3-4). 

A estratégia consistiu essencialmente na criação de uma identidade visual e 

verbal. A identidade visual consistiu nas imagens, cores e expressão artística próprias do 

município, assim como uma reflexão da sua energia. A identidade verbal assentou em 

palavras e frases desenvolvidas para projetar a sua imagem para as audiências (Ward, 

2013, p.5). A articulação entre as duas identidades foi feita com recurso a publicidade em 

cartazes e em sinais de trânsito, assim como publicidade online em websites de 

imobiliário (Ward, 2013, p.6). 

 Quando falamos em place branding torna-se indispensável falar na sua medida de 

avaliação: o Place Brand Equity é um indicador que fornece informação importante 

acerca da eficiência e efetividade dos gastos feitos em marketing (Zenker & Martin, 2011, 

p. 38) conseguindo assim medir o valor de uma marca-lugar. O conceito está relacionado 

com o place branding sobretudo a partir de uma perspetiva turística uma vez que se pode 

revelar útil para estratégias de branding e posicionamento de um determinado local 

(Hankinson, 2010, p. 310). Este indicador avalia o valor da marca, seguindo critérios 

como o seu nível de reconhecimento ou a sua qualidade percebida (Ribeiro, 2013, p. 

166). 

2.5. A MARCA E A LIGAÇÃO EMOCIONAL 

Para entendermos o conceito de place branding, é importante conhecer aquilo em 

que este se baseia – a marca - para tentar perceber a importância da atribuição desta 

característica a um lugar. Segundo a Associação Americana de Marketing, a palavra 

marca refere-se a um nome, termo, desenho, símbolo ou qualquer outra característica 

que identifique um produto ou serviço de um vendedor e que o distinga de outros 
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vendedores concorrentes (American Marketing Association, 2015). A marca assume um 

papel fundamental no que diz respeito a esta distinção, já que engloba tudo aquilo que o 

consumidor imagina quando pensa no nome de determinada empresa (Allessandro, 

2001, p.14). É através da marca que a oferta de uma organização se torna diferenciada 

na categoria em que se insere (Pinho,1996, p.16). Assim, do ponto de vista das 

empresas, a marca é vista como um mecanismo que confere vantagem competitiva no 

mercado através da diferenciação. Por outro lado, de uma perspetiva concentrada no 

cliente ou consumidor, é a diferenciação da oferta que lhe dá satisfação e potencia o 

desejo de compra. As marcas são as ideias, perceções, expetativas e crenças que estão 

na cabeça dos consumidores, potenciais clientes ou quaisquer indivíduos que possam 

estar relacionados com uma empresa (Kotler & Pfoertsch, 2006).  

Uma das funções da marca é criar valor para o consumidor, através de um 

compromisso que gera diferenciação e legitima as decisões do consumidor com base na 

qualidade e prestígio da marca (Ribeiro, 2013, p. 163). Os consumidores possuem hoje 

escolhas infinitas, que aumentam cada vez mais a concorrência entre os vendedores. A 

marca é então o aspeto mais decisivo na comparação entre dois produtos. A oferta das 

organizações, quer sejam produtos ou serviços são pouco relevantes se não estiverem 

subordinados a uma marca, cuja identidade influencia o processo de compra (Mindrut, 

Manolica & Roman, 2015, p. 394). Desta forma, é a identidade da marca que define se 

esta é ou não bem-sucedida. As marcas resultam dos esforços de marketing das 

empresas, sendo vistas como fontes de poder no mercado, instrumentos de competição e 

geradoras de lucro. Para uma marca ser bem-sucedida, é necessário garantir que a sua 

mensagem está bem formulada e direcionada ao público certo. Sendo que a mensagem 

é um dos pontos mais importantes de uma marca, é possível afirmar que a marca se 

assume como um importante instrumento de comunicação (Reid, Luxton & Mavondo, 

2013, p.7). 

A identidade psicológica de uma marca influencia a interação dos consumidores 

com as marcas com as quais interagem, desenvolvendo uma ligação emocional com 

estas (Thomson, MacInnis & Park, 2005, p. 77). Existe uma nova idealização de 

marketing relacionada com a ligação emocional dos consumidores a determinada marca. 

Os clientes ou consumidores mais satisfeitos preferem marcas relacionadas com 

produtos que proporcionam mais prazer e que oferecem mais em termos simbólicos do 

que as ofertas utilitaristas (Carroll & Ahuvia, 2006, p. 79). O chamado brand love 

relaciona-se com a lealdade que é prestada a determinada marca, assim como a uma 

geração de word of mouth positivo (Carroll & Ahuvia, 2006, p. 79). O núcleo central do 

marketing concentra-se na satisfação: embora o amor que se sente por uma marca não 
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possa ser comparável ao interpessoal, pode ser mais significativo do que apenas a 

lealdade ou a preferência por uma marca (Carroll & Ahuvia, 2006, p. 80).  

Existem duas correntes de pensamento opostas relativas ao conceito de brand 

love. Por um lado, os céticos argumentam que a maioria dos clientes das grandes marcas 

são consumidores light, que não consomem em grande escala e que as suas aquisições, 

mesmo em grandes empresas, são pouco frequentes; referem que os consumidores 

raramente encaram as marcas que consomem como diferentes ou especiais; o 

pensamento cético relativo ao brand love afirma ainda que o ser humano processa uma 

marca como um objeto e não como uma pessoa impedindo o conceito “amor” de ser 

viabilizado num contexto de gestão de marca (Romaniuk, 2013, pp. 185-186).  

Por outro lado, existem autores que contrariam a visão dos céticos de que a 

construção de brand love leva a uma maior quota de mercado, mais vendas ou lucro 

(Romaniuk, 2013, p.185), ao afirmarem que o amor e a ligação emocional com uma 

marca reflete geralmente a boa atuação da mesma (Barker, Peacock & Fetscherin, 2015, 

p. 671).  

2.6. EVENTOS CULTURAIS 

 Muitos lugares no mundo apostam nos eventos culturais como forma de dinamizar 

o turismo e, consequentemente, a economia local (Morgan, Pritchard & Pride, 2002, p. 

280). Um evento especial consiste num evento único e pouco frequente que ocorre 

durante um período de tempo limitado e que oferece ao consumidor lazer e 

oportunidades sociais que vão além da experiência do quotidiano. Grande parte da 

atração destes eventos resulta do facto de estes nunca serem iguais e ser necessário 

estar presente para se disfrutar de uma experiência única e autêntica (Getz, 2007, p. 

404). É a procura pela autenticidade que faz emergir o conceito de storytelling, uma 

atividade baseada na narrativa que analisa e interpreta de forma direta as memórias que 

os consumidores têm das suas experiências (Tung & Ritchie, 2011, p.1372). As 

memórias são muitas vezes constituídas pelas interpretações das experiências, que são 

posteriormente transformadas em histórias na mente do consumidor. Ao apresentarem as 

memórias a outras pessoas, fazem-no em forma de história. A importância do storytelling 

prende-se com diversos fatores, incluindo a perspetiva de outros intervenientes de 

determinada experiência, tais como membros da organização ou animadores, que 

acabam por influenciar a perceção da marca-lugar (Tung & Ritchie, 2011, pp. 1372-1373).  

 As histórias fazem parte do quotidiano de cada um e são, por isso, muitas vezes 

descuradas como importante forma de comunicação. As histórias e os temas que nelas 

são retratados refletem as nossas memórias, assumindo-se como elementos cruciais 

para a compreensão da experiência turística (Moscardo, 2010, pp. 45-47). A 
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apresentação de factos em forma de história assume-se como uma técnica mais eficiente 

do que a apresentação de factos em lista (Moscardo, 2010, p. 48). Este é, por exemplo, o 

papel dos animadores na Óbidos Vila Natal, que contam histórias acerca da vila de uma 

forma mais descontraída, recorrendo ao humor.  

 Estes eventos, que atraem, ou têm o potencial para atrair turistas, são geralmente 

organizados para gerar um perfil, imagem ou chamar a atenção de uma região (Jago, 

1997, p. 55).  

A gestão de eventos consiste numa atividade de comunicação dirigida e cuidadosamente 

planeada (Moraes & Soares, 2012, p. 13) com um contributo interessante para a área do 

turismo. Os turistas constituem um mercado potencial para eventos planeados e as 

indústrias turísticas tornaram-se stakeholders vitais no sucesso e atratividade dos 

eventos (Getz, 2007, p. 403).    

 A organização de eventos culturais serve geralmente para colmatar necessidades 

de regiões que não dispõem de recursos endógenos potenciadores de atração turística 

(Jago, 1997, p. 20). Porém, os eventos podem resultar de um aproveitamento desses 

recursos, como é o caso da vila de Óbidos, que tem como palco dos eventos as suas 

muralhas históricas.  

 Em Janeiro de 2009 foi criado o “Pacto para a Criatividade” no âmbito da rede 

“Creative Clusters – Clusters Criativos em Áreas Urbanas de Baixa Densidade”, apoiada 

pelo Programa URBACT II da União Europeia, do qual Óbidos fez parte. O pacto tem em 

consideração que apesar da aposta na criatividade e inovação, a estratégia de 

desenvolvimento das regiões deve assentar em fatores de diferenciação do território, 

promovendo a identidade local, nomeadamente os produtos tradicionais, espécies 

autóctones e património, quer seja imaterial ou material (Carta de Óbidos - Pacto para a 

Criatividade, 2009). As indústrias criativas, geradoras de eventos culturais são 

importantes para a economia regional já que atuam diretamente em variáveis 

macroeconómicas como o Produto Interno Bruto (PIB) ou o emprego, mas também pelos 

efeitos positivas que surgem posteriormente noutros setores de atividade, sobretudo os 

tradicionais (Carta de Óbidos - Pacto para a Criatividade, 2009). 

 Um dos eventos em estudo, a Óbidos Vila Natal, com início no ano de 2006, 

consiste num parque temático dedicado sobretudo ao público infantil, com uma oferta de 

várias atrações alusivas ao Natal. Este evento transforma o interior das muralhas do 

castelo num mundo de fantasia relacionado com a época natalícia. A vila celebra o Natal 

com a decoração associada ao tema escolhido para cada ano (o circo foi o tema 

escolhido para a edição de 2015) e oferece aos seus visitantes várias atrações, 

espetáculos, ateliers, workshops e animações de rua. O Festival do Chocolate, por sua 

vez, cuja primeira edição se realizou em 2002, mostra aos seus visitantes várias obras 
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artísticas recorrendo ao chocolate, workshops, showcookings, concertos e espetáculos, 

tendo sempre como principal tema o ingrediente em causa, associado ao tema escolhido 

para cada edição. 

3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Esta secção é dedicada à análise dos vários elementos que permitem 

compreender de que forma é que a vila de Óbidos se assume como uma marca no 

contexto do turismo português. Para tal, serão analisados os conteúdos digitais 

difundidos pela Câmara Municipal, os resultados obtidos através da análise de clipping, 

das entrevistas semiestruturadas ao presidente da Câmara Municipal de Óbidos e a um 

membro da organização dos eventos. Para além destas técnicas, também a observação 

direta na Vila Natal e no Festival do Chocolate e a análise dos resultados dos inquéritos 

realizados aos visitantes dos dois eventos em estudo permitirão uma análise mais 

profunda aos eventos.  

A informação está organizada consoante o objetivo a que pretende responder.  

3.1. AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS POR ÓBIDOS PARA SE 

PROMOVER ENQUANTO MARCA 

 Para Humberto Marques, presidente da Câmara Municipal de Óbidos, uma marca 

é sempre uma “obra inacabada” e “imperfeita”. Contudo, a marca Óbidos tem vindo a 

manter-se forte ao longo dos anos, não só a nível nacional mas também internacional. O 

Presidente afirma que os milhares de visitantes que se deslocam à vila anualmente são a 

prova inequívoca que a “imagem, a perceção” que a sociedade portuguesa tem de 

Óbidos “é boa” e “significa que a marca está forte” (Apêndice 16, questão 6). Uma 

imagem positiva de uma determinada marca só é conseguida através de comunicação 

pelo que o estudo das estratégias de comunicação utilizadas assume grande importância. 

Lino Romão, membro da Óbidos Criativa, entidade organizadora dos eventos, afirma que 

a “estratégia de comunicação é global, envolvendo o mais possível todos os media 

disponíveis, da imprensa local à nacional, televisões, online, etc” (Apêndice 17, questão 

2).  

 Tendo em conta que grande parte dos inquiridos tomou conhecimento dos 

eventos através da internet e através de amigos e familiares (ver apêndice 10, gráficos 10 

e 11), as estratégias de comunicação a analisar serão as estratégias digitais. No meio 

digital, os websites são importantes uma vez que fornecem informações essenciais aos 

visitantes. No caso do website oficial de Óbidos (ver apêndice 13) este possui uma 

navegação fácil e intuitiva, cuja página inicial permite aceder a uma galeria de imagens, à 

compra de bilhetes online, à agenda de eventos e à reserva de hotéis, para além de 
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Fonte: elaboração própria 

 

fornecer todas as informações respeitantes ao turismo da região relativas ao património e 

cultura; eventos; natureza e golfe; e serviços e hotelaria. Dentro de cada secção existem 

ainda várias informações úteis, mapas indicativos e detalhes sobre: 

 

Tabela 6: Informações disponíveis em cada secção do website oficial do concelho de Óbidos 

 

  

 No que respeita aos websites oficiais dos eventos, de acordo com o apêndice 6, é 

de notar uma maior quantidade de informações no website do Festival Internacional do 

Chocolate que fornece, por exemplo, informações relativas a sanitários, acessibilidade e 

disponibilização de notícias, ao contrário do website do evento Óbidos Vila Natal. Por 

outro lado, o website do Óbidos Vila Natal contém mais informações acerca das 

atividades que decorrem na vila, paralelamente ao evento. Relativamente aos contactos, 

o website do Festival do Chocolate apresenta morada, e-mail e telefone enquanto o da 

Vila Natal só disponibiliza o número de telefone. Apesar das ligeiras diferenças, ambos 

possuem ligações para comprar bilhetes, galerias de vídeos, galerias de fotos e 

informações sobre o turismo na vila. (ver apêndices 11 e 12). 

 Quanto às redes sociais online, neste caso concreto, o Facebook, tem uma 

grande importância enquanto estratégia de comunicação digital uma vez que contém 

informações relevantes e atualizadas diariamente ou mais do que uma vez por dia. As 

páginas de Facebook dos eventos são semelhantes em termos de informação disponível 

e de tipo de publicações sendo que as mais frequentes são “passatempos FLASH”, 

acompanhados por um elemento visual, onde a primeira pessoa a responder 

corretamente à pergunta em causa ganha entradas gratuitas nos eventos em questão. 

Ambas as páginas partilham notícias relevantes de vários órgãos de comunicação, 

informações de última hora, fotografias e vídeos dos eventos e, no caso do Festival do 

Chocolate, publicações feitas por alguns visitantes com a hashtag #obidoschocolate (ver 

apêndice 7).  

Óbidos Património e cultura Eventos Natureza e Golfe Hotelaria e Serviços 

Apresentação História Óbidos Vila Natal Campos de golfe Alojamento 

Como chegar Monumentos Festival de Chocolate Lagoa de Óbidos Restaurantes 

Mapa de localização Cronologia Mercado Medieval Percursos pedestres Bares 

Visitas Guiadas Rede de museus e galerias Semana Internacional de Piano Praias Ginja de Óbidos 

Questões frequentes Horários Semana Santa Ecovia Bares 

Posto de turismo Josefa de Óbidos    

 Artesanato    

 Roteiro Religioso de Óbidos    
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3.2. OS EVENTOS E O SEU PAPEL NA COMUNICAÇÃO DA MARCA ÓBIDOS  

 Com o intuito de perceber qual o contributo dos eventos na comunicação da vila 

de Óbidos enquanto marca foram realizadas entrevistas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos, Humberto Marques, e a Lino Romão, membro da entidade 

organizadora de eventos - Óbidos Criativa.  

 Humberto Marques refere que os eventos servem “desde logo, para valorizar a 

marca Óbidos”. Se na altura do Estado Novo a vila do Oeste era apenas um lugar de 

contemplação por onde passavam as elites, “hoje, com a dinamização cultural que temos 

em Óbidos desde a última década, (…) aproximámos as pessoas do património e com 

isso valorizámos a marca” (apêndice 16, questão 1).  

  O Presidente da Câmara relaciona os eventos com tudo o que deles advém, não 

apenas ao nível turístico mas também em termos de investimento e políticas sociais: “o 

desenvolvimento económico a partir de áreas estratégicas como o turismo arrastam atrás 

de si outras áreas de atividade económica, sejam as mais clássicas ou as mais 

contemporâneas, desde logo pela captação de novos investidores” (apêndice 16, questão 

1). O Presidente dá especial ênfase à questão dos investidores como algo que potencia a 

afirmação da marca: “investidores que até então se calhar nem conheciam Óbidos e 

precisamente o efeito da marca e da valorização da marca” (apêndice 16, questão 1) 

fizeram com que Óbidos acabasse “por se posicionar no mercado nacional e 

internacional como um sitio sexy para trabalhar, para investir, para educar, para se 

divertirem e portanto (…) com esta criação de riqueza, naturalmente que resulta deste 

crescimento a possibilidade de fazermos a redistribuição da riqueza com isso. Mais 

conforto social, mais políticas sociais, no fundo a coesão territorial” (apêndice 16, questão 

1). Humberto Marques fala ainda da importância de ter uma oferta diversificada na vila, 

que atrai mais e diferentes pessoas, sendo que o objetivo é valorizar o património 

existente e fazer com que este “seja vivido de forma alegre, divertida. Aí, a nossa agenda 

cultural diversificada ao longo do ano para vários públicos ao longo do ano é de facto 

catalisador para chamar a atenção do país e do mundo de que Óbidos é muito mais do 

que história. Turismo de experiência. Sobretudo, respondermos àquilo que é uma linha 

de tendência. Oferecer experiências às pessoas” (apêndice 16, questão 7). Lino Romão, 

membro da Óbidos Criativa, sublinha que a identidade da marca Óbidos usufrui da 

organização destes eventos já que estes reforçam e qualificam “a oferta turística, 

promovem a visibilidade da vila, fazem aumentar a autoestima dos habitantes e o 

sentimento de pertença e de coesão local” (apêndice 17, questão 6).  

 Como líder da autarquia de Óbidos, Humberto Marques admite que para que os 

eventos sejam bem-sucedidos, há-que assumir sempre uma posição crítica em relação 

aos assuntos e que este sucesso “é fruto de uma equipa que para além de tudo é 
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Imagem 1: Praça Pim Pam Pum na Óbidos Vila Natal 

Fonte: elaboração própria 

 

Fonte: elaboração própria 

 

criativa; de uma equipa intranquila, desassossegada, uma equipa que nunca está 

satisfeita com os resultados. Todos estes condimentos levam precisamente sempre a 

termos um olhar critico, mas mais que ter um olhar critico, a reagir face a esse olhar 

crítico, ou auto critica que fazemos para fazermos coisas sempre diferentes e de 

estarmos sempre a fazer inovação mesmo quando achamos que a sociedade portuguesa 

adora. É isso que faz a distinção e que nos garante esse futuro” (apêndice 16, questão 

9). Lino Romão acrescenta que a formação da equipa responsável pela organização dos 

eventos que atraem milhares de pessoas anualmente tem também um peso importante: 

“Os eventos são programados e produzidos por uma equipa de algumas dezenas de 

pessoas que se foram especializando nos eventos e acumulando experiência ao longo 

dos anos. A formação dos elementos da equipa é muito diversificada e complementar” 

(apêndice 17, questão 1).  

 As imagens 1 e 2 mostram as praças centrais de ambos os eventos. 

 

 

  

 

 

 

  

  

3.3. A PERCEÇÃO DOS VISITANTES SOBRE ÓBIDOS ENQUANTO MARCA  

 A perceção que os consumidores têm de determinado produto ou serviço 

oferecido por uma marca tem um grande impacto na forma como esta funciona. De 

acordo com Humberto Marques, presidente da Câmara Municipal de Óbidos, “O papel da 

imagem na vila de Óbidos é fundamental. Uma boa imagem consolida precisamente a 

marca. Se nós não tivermos uma boa imagem, a marca sente-se” (apêndice 16, questão 

5). 

 Para compreender a perceção dos visitantes acerca da vila de Óbidos enquanto 

marca foram realizados inquéritos aos visitantes dos eventos Óbidos Vila Natal e Festival 

Internacional do Chocolate. Um dos pontos essenciais na compreensão da perceção dos 

visitantes da vila é a comunicação do evento. Para tal, os inquiridos responderam à 

questão “Relativamente à comunicação do evento, considera que foi bem informado?”. 

Os resultados, iguais nos dois eventos, mostram que a comunicação do evento teve um 

alcance positivo e foi eficaz, sendo que 86% dos inquiridos afirmaram sentir-se bem 

Imagem 2: Praça Central no Festival Internacional do Chocolate 
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Gráfico 2: Considera que foi bem 
informado? (Festival do Chocolate) 

Gráfico 4: Nível de expetativas antes de chegar ao evento 
(Festival do Chocolate) 

n= 229 

Fonte: elaboração própria 

 

n= 80 

Fonte: elaboração própria 

 

Gráfico 3: Nível de expetativas antes de chegar ao evento 
(Vila Natal) 

Ilustração 3: WordCloud referente à questão E1. de ambos os inquéritos 

informados acerca das informações respeitantes aos eventos em estudo, como se 

verifica nos gráficos 1 e 2. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Contudo, 14% dos inquiridos consideraram não estar bem informados. As 

palavras mencionadas pelos inquiridos relativamente a esta falha de informação foram as 

expostas na ilustração 3.  

 

 

 

 

 

 

 Ao olhar para a wordcloud podemos afirmar que os visitantes que não se 

mostraram satisfeito em relação à comunicação do evento gostariam de ter sabido mais 

acerca dos “horários” dos eventos, da “informação” em geral, que afirmaram não 

conseguir encontrar, informações sobre “multibanco” e “estacionamento” e sobre “preços” 

relativos às entradas e às atrações e atividades disponíveis.  

 Relativamente às expetativas dos visitantes em relação ao que iam encontrar em 

Óbidos, os resultados foram os seguintes:  

 

 

  

 

 

 

  

Fonte: Elaboração própria via WordItOut 

 

Gráfico 1: Considera que foi bem informado? 

(Vila Natal) 
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 Estes resultados mostram que a maioria dos inquiridos, tanto na Vila Natal como 

no Festival do Chocolate tinham expetativas elevadas no que diz respeito aos eventos. 

No entanto, a segunda resposta mais indicada pelos visitantes da Vila Natal foi a “não 

tinha expetativas”, enquanto no Festival do Chocolate a segunda opção mais escolhida 

foi “tinha muitas expetativas”. 

 Relativamente à marca Óbidos, 46% dos visitantes da Vila Natal afirmaram visitar 

a vila com alguma frequência e 36% dos visitantes do Festival do Chocolate tiveram a 

mesma resposta. Aos visitantes que afirmaram visitar Óbidos com frequência foi 

questionado o porquê de gostarem de visitar a vila. Os resultados, tal como se verifica na 

ilustração 4, confirmaram um favoritismo no que diz respeito à “beleza” natural da vila 

assim como para o património que remete para a “história” de Portugal e o seu ambiente 

“medieval” edificado no “castelo”. Também o fator dos “eventos”, a par da “ginja”, 

tipicamente servida num copo de chocolate e considerada já como um marco da vila, são 

os atributos que mais atraem os visitantes a Óbidos. Outros atrativos como as 

“muralhas”, as “paisagens”, os “monumentos” ou os “passeios” são também valorizados 

pelos turistas que passam pela vila “pitoresca” de Óbidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.4. O CONTRIBUTO DOS EVENTOS PARA A PERCEÇÃO DOS VISITANTES DE ÓBIDOS 

ENQUANTO MARCA 

 Os eventos são uma das maiores principais razões pela qual a vila de Óbidos se 

tornou reconhecida, não só a nível nacional mas também a nível internacional. Para um 

maior entendimento acerca do contributo dos eventos para a criação da marca Óbidos e 

a sua aceitação por parte dos visitantes, procedeu-se à análise dos inquéritos aplicados 

em ambos os eventos em estudo.  

 O estudo da motivação dos visitantes constitui uma variável importante já que 

permite compreender aquilo que leva uma pessoa a ter vontade de se deslocar à vila e, 

Ilustração 4: WordCloud referente à questão G1. de ambos 
os inquéritos 

 Fonte: Elaboração própria via WordItOut 

Fonte: Elaboração própria via WordItOut 
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Gráfico 5: Motivação da visita à Vila Natal Gráfico 6: Motivação da visita ao Festival do Chocolate 

Gráfico 7: Nº de visitas ao Óbidos Vila Natal Gráfico 8: Nº de visitas ao evento Festival do 
Chocolate 

n= 229 

Fonte: elaboração própria 

 

n= 80 

Fonte: elaboração própria 

 

neste caso concreto, aos eventos. Os resultados obtidos, como se verifica nos gráficos 5 

e 6, mostram que, no caso da Vila Natal, a maioria dos inquiridos visitou o evento a 

“pedido dos seus filhos”, visto tratar-se de um evento dirigido às crianças. Apenas 14% 

dos respondentes afirmou que a motivação para visitar a Óbidos Vila Natal estava 

relacionada com o simples facto de gostarem de visitar Óbidos, seja em que altura for. Já 

no que diz respeito ao Festival do Chocolate, os visitantes afirmam que o que os levou a 

visitar o evento foi, sobretudo, o “interesse pela área gastronómica” tendo em conta que 

se trata de um evento de cariz gastronómico. A segunda resposta com mais 

respondentes diz respeito à “curiosidade”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Outra questão pertinente no estudo do contributo dos eventos na perceção que os 

visitantes têm de Óbidos enquanto marca é avaliar o número de vezes que já visitaram o 

evento em questão, assim como saber se é habitual visitarem outras feiras promovidas 

pela autarquia.   

 

 

          

 

 

 

 

  

 A análise dos gráficos 7 e 8 mostra que a maioria dos inquiridos visitou os eventos 

em estudo pela primeira vez e apenas uma pequena percentagem de inquiridos visitou os 

eventos mais do que quatro vezes, no caso dos visitantes da Vila Natal; e mais do que 

três vezes, no caso dos respondentes no Festival Internacional do Chocolate. 

 De todos as respostas obtidas na Óbidos Vila Natal apenas 22% dos inquiridos 

afirmaram já ter visitado outro evento no ano anterior. Este valor é semelhante nas 

n= 229 

Fonte: elaboração própria 
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respostas dos inquiridos no Festival do Chocolate já que 20% destes respondeu da 

mesma forma (apêndice 10, gráficos 12 e 14). Quando questionados acerca dos eventos 

que tinham visitado, foram obtidos resultados que provam que a Óbidos Vila Natal, o 

Festival Internacional do Chocolate e o Mercado Medieval são os eventos mais 

reconhecidos pelo público (apêndice 10, gráficos 13 e 15). 

 Outro dos meios adequados à avaliação da perceção dos visitantes em relação a 

Óbidos, mais concretamente em relação à dimensão dos eventos é a análise dos 

comentários nas redes sociais. Neste caso, foi escolhida a rede social Facebook por ser 

o principal meio de comunicação digital utilizado pela autarquia para divulgar os eventos. 

Posto isto, procedeu-se à análise dos comentários feitos por visitantes do evento nas 

páginas de Facebook oficiais de cada evento.  

 No caso da Óbidos Vila Natal, na análise aos comentários relativos ao evento 

efetuados ao longo das duas últimas edições, é possível afirmar que a grande maioria 

dos comentários tinham um caráter negativo (ver apêndice 7), sendo que as principais 

queixas dizem respeito aos preços que alguns visitantes consideram elevados, como por 

exemplo: “Não gostei é um abuso pagar tanto de bilhete, na rampa do gelo, na pista do 

gelo que ainda por cima no dia em que fui estava encerrada, no carrocel, no comboio e 

na casa da magia e crianças a partir dos 3 anos pagarem 4€ quase tanto como um 

adulto. Foi o último ano.” (Andreia Gamanho (19/12/14)); ou “Acabado de chegar da 

afamada Óbidos Vila Natal... Que de Natal só mesmo o nome. Simplesmente um FLOP 

gigante. Crianças com 3 anos a pagarem bilhete de entrada, para depois ainda pagarem 

as coisas que querem andar, coisas sestas, que existem em qualquer centro 

comercial...todo o ano!” (Pedro Rodrigues (8/12/15)). Embora a maioria dos comentários 

tenha tido uma carga negativa, houve alguns comentários que destacaram o ambiente 

mágico e natalício do evento apesar de apenas um ter sido relativo à última edição. Um 

dos exemplos é: “O máximo de diversão, isto sim, aqui vive-se o espirito de Natal em 

pleno e sem explorações.” (José Correia (3/01/15)).  

 Em relação à página de Facebook do Festival Internacional do Chocolate, os 

comentários compilados foram também, na sua maioria, negativos. As denúncias feitas 

são, à semelhança dos comentários na página de Facebook da Vila Natal, relativas ao 

preço elevado das entradas no festival e da oferta reduzida de atrações, como por 

exemplo: “Meus ricos 6€ chorados! Nunca mais vou a Óbidos ver o festival! Uma simples 

feira de artesanato é mais bonita do que este festival! Bastante caro para aquilo que se 

vê, muito fraco mesmo!!!” (Daniela Oliveira (18/04/16)).  

 O facto de haver poucos comentários no perfil do evento está também patente nas 

opiniões que os utilizadores expressam no Facebook: “ (…) Acho triste da parte da 

organização estarem desde o início a apagar os comentários dos visitantes, que tal como 
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Gráfico 9: Avaliação geral dos eventos em estudo 

eu deixámos lá o nosso dinheiro. Para o ano dificilmente me encontram lá.” (Diana 

Gabriela (2/05/15)). 

 Quanto à satisfação dos visitantes em relação aos eventos, apesar de existirem 

bastantes comentários negativos nas páginas de Facebook dos dois eventos e da maior 

parte dos visitantes não ser repetente, a avaliação geral quer da Óbidos Vila Natal, quer 

do Festival do Chocolate varia entre os valores 4 e 5, sendo que o 5 corresponde a 

“agradou-me muito”, como comprovado no gráfico 9. 

 

 

 

 

  

 O contributo dos eventos para a perceção que os visitantes têm de Óbidos 

enquanto marca é verificável através da análise clipping (apêndice 14) já que a grande 

maioria de resultados de notícias relacionados com Óbidos diz respeito aos eventos. O 

conteúdo das notícias centra-se principalmente nas atrações oferecidas por cada um dos 

eventos e no facto noticiável do número de visitantes, normalmente referente a enchentes 

ou filas muito demoradas. O apêndice 14 mostra ainda que apenas 19 das notícias 

recolhidas são referentes à Óbidos Vila Natal, havendo por isso um maior destaque da 

imprensa para o Festival Internacional do Chocolate. Outra das conclusões retiradas 

através da análise de clipping é que mais de metade das notícias publicadas não 

menciona apenas as atividades e espetáculos que tomam lugar dentro do recinto do 

evento, mas também destacam acontecimentos dentro da vila de Óbidos, mesmo que 

fora das muralhas. As notícias são bastante objetivas, havendo apenas uma que conta 

com um testemunho crítico de um visitante. Verifica-se ainda que apenas cinco das 

notícias analisadas menciona a existência de pacotes hoteleiros durante o período dos 

eventos e noticia as elevadas taxas de ocupação nos hotéis da vila, tendo como 

testemunho o Presidente da Câmara Municipal.  

 No que diz respeito à observação direta nos dois eventos em estudo, foi possível 

verificar que a Óbidos Vila Natal foi bastante mais visitada do que o Festival do Chocolate 

Este facto pode ser explicado devido ao estado do tempo instável que se fez sentir 

durante o período em que decorreu o Festival do Chocolate, assim como o facto de este 

      n= 229                                                                      n=80 

Fonte: elaboração própria 
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só estar aberto aos fins-de-semana. A opção por este horário e não por um horário total 

como aconteceu na Vila Natal justifica-se por não haver um período de férias escolares e 

festivas pelo qual muitas crianças e acompanhantes, público-alvo da Vila Natal, 

passavam na altura do Natal. Comparativamente àquilo que foi comunicado pela marca 

Óbidos a par das notícias divulgadas pelos vários órgãos de comunicação em análise foi 

possível constatar a desilusão por parte de alguns visitantes, sobretudo em termos do 

custo monetário associado aos eventos e ao que se encontrava efetivamente. No que diz 

respeito à comparação entre os dois eventos, a observação permitiu concluir que estes 

estão estruturados de forma muito semelhante: possui os mesmos animadores, embora 

encarnem personagens diferentes; os locais preparados para espetáculos permanecem 

de um evento para o outro; a zona de restauração e comércio mantém-se igual, embora 

com uma identidade visual diferente. 

3.5. OS ATRIBUTOS DOS EVENTOS VALORIZADOS PELOS VISITANTES DE ÓBIDOS 

 Segundo Humberto Marques, Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, o 

património histórico que marca a vila constitui um importante atributo no que diz respeito 

à oferta turística mas este não pode funcionar sozinho. São necessários outros atributos 

relacionados com o turismo de experiência que atraem os visitantes a Óbidos. Humberto 

Marques refere que as pessoas “até podem conhecer a história de Óbidos a partir dos 

meios mais contemporâneos através da internet ou do Google mas jamais conseguirão 

fazer outra coisa à distância, que é experimentar emoções em Óbidos” (apêndice 16, 

questão 7). Tendo em conta que Óbidos se alastra para além das muralhas, “permite ter 

outro tipo de experiências que não só a experiência do património, do castelo, das ruas, 

do seu casario. Óbidos permite-nos ter muito mais do que isso” (apêndice 16, questão 7). 

O presidente revela que o objetivo é valorizar o património existente e criar experiências 

que desenvolvem o sentido emocional, “com vista a atrair as pessoas” (apêndice 16, 

questão 7).  

 Para identificar os atributos dos eventos mais valorizados pelos visitantes, foi 

pedido aos visitantes que dessem a sua opinião acerca das várias atrações, numa escala 

de 1 a 5. Os resultados patentes na tabela 7 mostram que os espetáculos são um dos 

atributos específicos dos eventos que o público mais valoriza. No Óbidos Vila Natal, os 

elementos mais apreciados pelos visitantes foram a “decoração e localização”, assim 

como a “animação de rua”. Já no Festival Internacional do Chocolate os atributos com 

maior percentagem de classificações correspondentes ao nível “agradou-me muito” foram 

as “esculturas de chocolate”, seguidas da “restauração”, que inclui todos os stands 

comerciais.  
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Vila Natal
Animação de rua

Decoração e localização

Espetáculos

Festival do Chocolate
Esculturas de Chocolate

Restauração

Espetáculos

Tabela 7: Atrações com maior percentagem de respostas “agradou-me muito” nos inquéritos aplicados aos 
visitantes dos eventos 

 

 

 

4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 O ponto da discussão de resultados dedica-se a contrapor os resultados 

conseguidos ao longo da investigação com as teorias apresentadas na ponto 2 do 

trabalho, tentando responder aos objetivos propostos para a concretização do mesmo. 

 O facto de um grande número de pessoas ter tomado conhecimento dos eventos 

em estudo através da internet (apêndice 10, gráficos 10 e 11) vem confirmar a tendência 

da comunicação digital que complementa os meios tradicionais e possibilita uma 

comunicação bidirecional que estimula a interatividade (Hudson, 2008, p. 341). Esta 

razão justifica a opção da marca Óbidos pelas estratégias de comunicação digital. O facto 

de a maioria das publicações nas páginas de Facebook serem relativas a passatempos 

FLASH, acompanhados por um elemento visual, ou à partilha de conteúdos como 

galerias de imagens ou vídeos (apêndice 7) é um dos exemplos da comunicação 

interativa que permite aos utilizadores reagirem e fazerem comentários. Hoje em dia, a 

comunicação feita através de redes sociais, como acontece na promoção dos eventos em 

Óbidos, assume grande importância pelo facto de os utilizadores poderem comentar a 

sua experiência e influenciar a ação de futuros visitantes (Valença, 2012, p. 20). Estes 

testemunhos suscitam mais confiança aos utilizadores do que a mera comunicação 

efetuada pela marca (Bernardo, 2012, p.39). Ainda no âmbito da tendência para a 

comunicação digital, os websites são um importante suporte que aproxima a oferta e a 

procura turísticas, numa conjuntura em que a imagem do produto é um elemento crucial 

(Couto, Faias & Faias, 2009, p.138). Humberto Marques reitera esta ideia, ao referir que 

a imagem é fundamental uma vez que “consolida a marca” (apêndice 16, questão 5). No 

caso de Óbidos, o planeamento das estratégias de comunicação que, tal como afirma 

Lino Romão devem ser estratégias globais, têm sempre como objetivo fazer como que a 

marca utilize todos os seus recursos de forma eficaz com o intuito de melhorar a sua 

posição no mercado (Mircevska & Cuculeski, 2015, p. 27).  

Um dos elementos que, no caso de Óbidos, contribui para a melhoria e para a 

consolidação da sua imagem é a organização de eventos, que representam um 

importante papel na comunicação de Óbidos enquanto marca e atraem anualmente 

milhares de visitantes em várias alturas do ano. De acordo com o Presidente da Câmara 

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos resultados dos inquéritos 
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Municipal de Óbidos, a dinamização cultural, onde estão incluídos os eventos, valoriza a 

marca e aproxima as pessoas do património que esta possui. Os eventos resultam do 

aproveitamento dos recursos da vila, sobretudo do castelo que serve de cenário às várias 

incitativas promovidas. A aposta nos eventos culturais dinamiza não apenas o turismo 

mas todo o setor da economia local (Morgan, Pritchard & Pride, 2002, p. 280). O 

desenvolvimento económico que advém do turismo atrai investimento e contribui para o 

conforto social da população, ao mesmo tempo que promove a identidade local, como 

confirma Lino Romão, ao dizer que “a organização de eventos reforça e qualifica a oferta 

turística, promove a visibilidade da vila, faz aumentar a autoestima dos habitantes e o 

sentimento de pertença e de coesão local” (apêndice 17, questão 6), já que esta assume 

grande importância no desenvolvimento de uma marca-lugar. O feedback concedido por 

pessoas locais permite identificar medidas que eventualmente precisem de ser 

modificadas ou reforçadas (Ward, 2013, pp. 3-4). 

 Outro dos fatores que faz com que os eventos desempenhem um papel 

importante é, segundo Humberto Marques, a necessidade de responder “àquilo que é 

uma linha de tendência. Oferecer experiências às pessoas”. A procura pelo turismo de 

experiência faz com que o turista se sinta integrado e permite que a experiência o 

influencie como pessoa (Briefing, 2012).  

 Relativamente à perceção que os visitantes têm da vila de Óbidos enquanto 

marca estes mostraram estar bem informados acerca daquilo que iam visitar na vila, o 

que confirma a existência de uma comunicação eficaz por parte da autarquia. O facto de 

muita gente responder aos inquéritos dizendo que tinham visitado os eventos porque 

“qualquer altura é boa para visitar Óbidos” (ver gráficos 5 e 6) mostra que a autarquia 

concentra esforços direcionados para o marketing do lugar, podendo-se afirmar que 

Óbidos é alvo de estratégias de place branding (Papadopulos, 2004, p. 36). 

 Apesar de menos de metade dos inquiridos nos eventos admitir visitar Óbidos 

com frequência, estes voltam à vila graças a elementos como o castelo, a beleza natural, 

a ginja e os eventos, formando uma identidade psicológica própria e dando origem a uma 

ligação emocional com o local (Thomson, MacInnis & Park, 2005, p. 77). O facto da maior 

parte dos inquiridos ter afirmado ter as expetativas elevadas em relação aquilo que ia 

encontrar (ver gráficos 3 e 4), vai de encontro às palavras de Humberto Marques ao dizer 

que o “papel da imagem na vila de Óbidos é fundamental” e que uma “boa imagem 

consolida a marca.” Se a vila não tiver uma boa imagem junto do público que quer 

alcançar, “a marca sente-se” (apêndice 16, questão 5). O facto de as expetativas dos 

visitantes serem elevadas relaciona-se também com o fenómeno de destination branding, 

que consiste numa experiência associada exclusivamente a um lugar que 

simultaneamente consolida e reforça a ligação emocional entre o visitante e o destino 
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criando uma imagem desse destino e influenciando positivamente a escolha do 

consumidor (Blain, Levy & Ritchie, 2005, p. 337). 

 Em relação ao contributo dos eventos para a perceção dos visitantes de Óbidos 

enquanto marca, através dos resultados obtidos, é possível afirmar que ambos os 

eventos optaram por apostar na comunicação digital, divulgando diariamente o que se 

passava na vila de Óbidos através de publicações com fotografias, vídeos, partilha de 

notícias de vários órgãos de comunicação e passatempos que mantinham a página de 

Facebook dos eventos bastante ativa (ver apêndice 7). Contudo, e apesar do esforço da 

organização dos eventos para uma imagem positiva destes, os comentários efetuados 

em várias publicações acabam por influenciar a imagem que os futuros visitantes têm da 

Óbidos Vila Natal e do Festival Internacional do Chocolate. A perspetiva de que a 

lealdade prestada a determinada marca está associada a uma geração de word of mouth 

positivo (Carroll & Ahuvia, 2006, p. 79), não se reflete nos resultados obtidos através da 

análise de redes sociais já que os visitantes, sobretudo os que se mostraram insatisfeitos, 

optaram por expressar essa insatisfação através das redes sociais onde esperavam ver 

os seus comentários respondidos, algo que não aconteceu grande parte das vezes.  

 A forma como os eventos influenciam a perceção dos visitantes de Óbidos 

enquanto marca está também relacionada com os fatores que motivam os indivíduos a 

visitar os eventos. Neste caso, as motivações foram diferentes nos dois eventos em 

análise, sendo que a maioria dos inquiridos na Vila Natal afirmou que a maior motivação 

era mostrar o evento aos seus filhos, já que todas as atividades oferecidas são dirigidas 

ao público infantil. Já no Festival do Chocolate, os inquiridos afirmaram que a maior 

motivação da visita era o interesse pela área gastronómica, tendo em conta que o evento 

gira à volta de um ingrediente atrativo por natureza.  

 Através da análise do número de visitas realizadas pelos inquiridos nos dois 

eventos, verificou-se que, em ambos os eventos, mais de 50% dos inquiridos afirmou ser 

a primeira visita, o que significa que existe uma percentagem inferior de repetentes nos 

eventos. A observação direta permitiu ainda perceber que o número bastante discrepante 

de visitantes em cada um dos eventos influencia os resultados obtidos não apenas em 

questão de percentagens mas também pelo facto de que a visita a um festival com um 

número muito reduzido de visitantes e com um estado de tempo adverso, como 

aconteceu no Festival do Chocolate, fez com que este parecesse pobre e com pouca 

animação. Através da observação dos visitantes e do feedback transmitido por estes, 

destaca-se também o descontentamento de alguns, sobretudo em relação aos preços 

praticados pelos eventos. A análise de clipping permitiu verificar que a maior parte das 

notícias publicadas mencionou o elevado número de visitantes que passaram pelos dois 

eventos, as atividades e atrações oferecidas, assim como informações importantes 
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relativas a preços e horários, elevando sempre os eventos e evidenciando as vantagens 

na sua visita. Como afirma Lino Romão na entrevista realizada, “a estratégia de 

comunicação é global”, conferindo destaque à imprensa nacional e local (apêndice 17, 

questão 2), confirmando assim a ideia de que a comunicação, neste caso através da 

imprensa, permite mostrar ao consumidor as vantagens que estão associadas ao produto 

ou serviço com o objetivo de levar o individuo a usufruir deste (Lendrevie, Lindon, 

Dionísio & Rodrigues, 1996, p.389). Humberto Marques, por sua vez, destaca a 

importância da questão editorial e a crescente preferência pela produção de conteúdos 

para jornalistas em detrimento da publicidade, já que considera ser “muito mais 

importante termos terceiros a falar de nós do que propriamente nós a falar na primeira 

pessoa sobre nos próprios” (apêndice 16, questão 3).  

 Apesar dos comentários negativos nas redes sociais e da observação direta terem 

demonstrado a insatisfação de alguns visitantes relativamente a questões como o preço, 

a satisfação geral dos visitantes correspondeu às expetativas, que na maioria dos casos 

eram elevadas. Este facto mostra que a marca Óbidos, no que diz respeito aos eventos e 

tendo em conta que estes são um dos elementos mais valorizados pelos visitantes da 

vila, está forte e consegue captar visitantes que não só são leais à marca, como 

demonstram que Óbidos se assume como uma love brand, já que o núcleo central do 

marketing concentra-se na satisfação e quando a satisfação é elevada, a relação com 

uma marca pode ser superior à lealdade ou à preferência por uma marca (Carroll & 

Ahuvia, 2006, p. 80). 

 Quanto aos atributos valorizados pelos visitantes nos eventos, comprova-se a 

importância conferida à experiência, já que é através das experiências que são formadas 

memórias que posteriormente se associam a um determinado local (Tung & Ritchie, 

2011, pp. 1372-1373).  

CONCLUSÃO 

 No decorrer do trabalho tentou perceber-se de que forma é que a vila de Óbidos 

se assume como marca no turismo português. Para tentar responder a esta questão, 

foram postos em prática tanto o método quantitativo, através da realização de inquéritos 

aos visitantes dos eventos; e do método qualitativo, com a análise qualitativa de 

conteúdos digitais, a análise de clipping, observação direta e entrevistas 

semiestruturadas realizadas ao Presidente da Câmara Municipal de Óbidos e a um 

membro da organização dos eventos em estudo. Os resultados mostraram que a vila de 

Óbidos usufrui da imagem que possui a nível nacional e internacional, com grande 

presença nos vários meios de comunicação, que utiliza para atrair, todos os anos, 

milhares de visitantes, quer seja para os eventos, quer seja para outras atrações da vila 



Place Branding: Óbidos e os Eventos Culturais. Um estudo de caso sobre a Vila Natal e o Festival do Chocolate 

 

33 
 

como o castelo, a ginja ou simplesmente a beleza natural, atributos mencionados pelos 

visitantes de Óbidos. É de notar que a vila aposta grandemente na comunicação dos 

seus eventos e eleva as expetativas dos visitantes, gerando uma imagem que passa de 

boca em boca a amigos e familiares.  

 Pode considerar-se que os objetivos propostos para a concretização do trabalho 

foram cumpridos possibilitando uma maior compreensão acerca da comunicação 

realizada pela vila de Óbidos enquanto vila turística e em relação ao eventos que esta 

organiza. De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que o município está cada 

vez mais a apostar numa comunicação que vai para além da publicidade. A comunicação 

digital, através de websites ou redes sociais online, a par da criação de conteúdos para 

difundir através dos meios de comunicação têm vindo a ser preferidos pela autarquia e 

pela organização de eventos como estratégias de comunicação.  

 Pelo que foi conseguido apurar ao longo do trabalho, os eventos são uma mais-

valia para a marca Óbidos já que são responsáveis por atrair milhares de pessoas à vila e 

fazer com que estes voltem não só para participar nos eventos, mas também para visitar 

a vila e o seu património material e imaterial. Reconhece-se assim, o valor que o turismo 

de experiência tem para um determinado local, podendo fazer com este adquira 

características de uma marca. Conclui-se ainda que Óbidos foi alvo de estratégias de 

place branding sendo que todos os esforços de marketing foram direcionados para a 

promoção da vila e para o evidenciar de vantagens que se destacam das qualidades de 

outras vilas portuguesas como a agenda cultural e a diversificação de oferta de atividades 

a realizar na vila.  

 Na realização de um projeto desta dimensão, é normal surgirem limitações, sendo 

que as principais impostas neste trabalho foram a falta de resposta ao contacto com o ex- 

Presidente da Câmara municipal de Óbidos, Telmo Faria, assim como na demora da 

resposta às duas entrevistas planeadas, que acabaram por atrasar o estudo. Outra das 

limitações que acabou por influenciar a discrepância no número de respostas aos 

inquéritos deveu-se ao facto das condições climatéricas durante o Festival do Chocolate 

serem adversas e não permitirem à investigadora dirigir-se ao evento.  

 Relativamente a possíveis investigações futuras, sugere-se uma análise mais 

aprofundada às estratégias de comunicação adotadas pelo município, assim como 

estudar outros contributos da vila de Óbidos que promovem a marca, como a lagoa, a 

hotelaria de luxo e o golfe. De forma a identificar um padrão de sucesso e averiguar 

eventuais lacunas na promoção de outras vilas portuguesas, seria pertinente fazer uma 

comparação entre Óbidos e outra vila medieval portuguesa.  

 Enquanto aluna de Ciências da Comunicação ao longo dos últimos três anos, a 

autora considera que a elaboração do trabalho de seminário permitiu entender ainda 
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melhor a importância revelada pela comunicação para o sucesso de uma marca. Ao nível 

da investigação, o contacto frequente com questões metodológicas facilitou a 

compreensão e forneceu aprendizagens que, com toda a certeza, serão úteis para o 

futuro académico da autora.  
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ANEXOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://obidosvilanatal.pt/ovn14/downloads/programa2015-2016.pdf 

 

Fonte: Câmara de Comércio e Indústria 

http://aep.org.pt/publicacoes/estudos-de-mercado-

regionais/leiria 

Anexo 1: Programa do Óbidos Vila Natal, disponível no website oficial 
do evento 

Anexo 2: Localização do concelho de 

Óbidos no mapa do distrito de Lisboa 
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Apêndice 1: Inquérito de Satisfação aplicado aos visitantes do evento Óbidos Vila Natal 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Place Branding: Óbidos e os Eventos Culturais. Um estudo de caso sobre a Vila Natal e o Festival do Chocolate 

 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Place Branding: Óbidos e os Eventos Culturais. Um estudo de caso sobre a Vila Natal e o Festival do Chocolate 

 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Place Branding: Óbidos e os Eventos Culturais. Um estudo de caso sobre a Vila Natal e o Festival do Chocolate 

 

45 
 

Apêndice 2: Inquérito de Satisfação aplicado aos visitantes do Festival Internacional do Chocolate 
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Apêndice 3: Especificidades para a atividade de Clipping 

Tabela 8: Critérios analisados na atividade de clipping 

 
 

Publicações 
em estudo  

 
Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Público, Jornal das Caldas, Gazeta das Caldas, Diário de Leiria e 

Revista Sábado 

 
 
 

 
Critérios de 

análise  

 
1. Visitantes 

1.1. Número 

1.2. Perfil 

 
2. Atrações / atividades 

 
3. Decorações 

 
4. Turismo 

4.2. Restaurantes 

4.3. Pacotes hoteleiros 

 
5. Óbidos 

 
6. Críticas 

 
7. Preços e horários 

 
Período em 

análise  Festival do Chocolate – Janeiro a Fevereiro dos anos 2014, 2015 e 2016; 
 Óbidos Vila Natal – Novembro a Junho dos anos 2014, 2015 e 2016.  

 
Palavras-

chave 

 Festival do Chocolate; 

 Vila Natal; 

 Óbidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 
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Organização do espaço 

 
 
 
 
 
 

Atrações 

 Arvorismo 

 Pista Splash_ Pista de gelo 

 Rampa Splosh_ Rampa de gelo 

 Gira, gira_ Carrossel 

 Puf Puf Pouca Terra_ Comboio 

 Trilho Iupi!_ Arvorismo 

 Praça Pim Pam Pum_ Jogos de Feira 

 Atelier Perlim Pim Pim _ Atelier de artes circenses 

 Pó de arroz_Pinturas Faciais 

 Espaço Wow_ Espaço ilusão 

 Espaço Clic_Estúdio de fotografia 

 Acampamento Ho Ho Ho_ Casa do Pai Natal 

 Animação 
 

 
Decoração 

Em consonância com o tema “circo” e com o espírito natalício. Exemplos: Casa do Pai Natal, bengalas de Natal, 
alguma neve no chão. Cores predominantes: vermelho e branco  

 

 
 

Animadores 

 Domador que procura o seu leão 

 Halterofilista 

 Maquinista de comboio 

 Duendes 

 Trapezista 

Comércio  Artesanato 

 Restaurantes 

 
Restauração 

 Mister Pig 

 Stands de comida local 

Adereços  Bengalas de Natal 

 Botas de palhaço 

 Balões de ar quente 

 Quiosques alusivos a guloseimas 

 Animais: renas, elefantes 

 Corações 

 Luzes de cores variadas 

  Cenários para fotografias/molduras 

  Neve 

Espetáculos  Circo comédia 

 Novo circo 

 Comédia mágica 

 Arte circense  

Apêndice 4: Observação Direta no evento Óbidos Vila Natal 

Fonte: elaboração própria 

Tabela 9: Grelha de observação direta no evento Óbidos Vila Natal 

Fonte: elaboração própria 
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Apêndice 5: Observação direta no evento Festival Internacional do Chocolate

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organização do espaço 

 
 
 
 
 
 

Atrações 

 Cacau Brasil 

 Disclosure 

 Esculturas de chocolate 

 Passagem de modelos 

 Food bloggers 

 Nata sessions 

 Healthy chocolate 

 Lápis, papel e chocolate 

 Kids cooking 

 Show Cooking 

 Mãos no chocolate 

 Demonstrações de chefs 

 
Decoração 

Em consonância com o tema “água”. Cores predominantes: castanho (representativo do chocolate) e azul 
(representativo da água) 

 

 
 

Animadores 

 Cientista louco 

 Vendedores de chocolate 

 Cozinheiros 

 O “Zé do mercado” 

Comércio  Artesanato 

 Restaurantes 

 
Restauração 

 NEV chocolates 

 Bombons do Lis 

 Céu Chocolatier 

 Bonitos Bombonaria, Lda 

 Manuelyne Pastelaria fina 

 Boutique do chocolate e da Ginja de 
Óbidos 

 Gongomania Bombons 

 Segredos dos anjos 

 Arcadas do Jardim 

 Oficina da cerveja 

 Doces Regionais 

 Fondue de frutas 

 Gelados Fragoleto 

 Bombokas 

 Doces e sabores 

 Chocolates Regina & Jubileu 

 Magia Dourada 

 Gramas com sabor 

 Sweet Sugar Candy 

 Road tripas 

 Nut Roady 

 Oficina da cerveja 

 Dolce Tripa 

 Batidos com coração 

 Hot Chocolate by boutique 

 Os gofres d’Augutin 

 Beijinhos de Óbidos 

 Caipirinhas 

 Parislisboa 

 Merenda Portuguesa 

 Caxorrolote 

Tabela 10: Grelha de observação direta no evento Festival do Chocolate 
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 Love in glass 

 Nanda Brigadeiros 

 Chocolate ao kilo 

 Chupas com nomes 

 Quinta das tílias 

  

 El Burrito  

 Le Moustache 

 Mister Pig 

 Transylvania 
 

Adereços  Tabletes de chocolate 

 Fios de pesca azuis 

 Esculturas em chocolate com animais presentes na lagoa de Óbidos 

 Coelhos 

 Bolachas 

 Chupa-chupas 

 Bonecos de gengibre 
 

Espetáculos  Chocolate e uma guitarra 

 Histórias doces à colherada  

Fonte: elaboração própria 
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Apêndice 6: Caracterização dos websites oficiais dos eventos em estudo 

 

 Óbidos Vila Natal Festival do Chocolate 

 
 
 
 

Página inicial 

Galeria de 
fotos/vídeos 

  

Logótipos   

Descrição do 
evento 

  

Descontos   

Preços   

Horários   

Patrocínios   

 
 
 
 
 

Menu 

Bilhetes   

Programa   

Atrações   

Espetáculos   

Mapa   

Bilheteira   

Informações úteis   

Turismo   

Contactos   

 
 
 
 
 
 
 

Informações úteis 

Preços    
Horários   

Calendário   

Estacionamento   

Multibanco   

Restauração   

Sanitários   

Como chegar   

Noticias   

Acessibilidade   

Outras iniciativas 
em Óbidos 

  

Roupa apropriada   

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Tabela 11: Grelha de análise comparativa dos websites dos eventos em estudo 
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Apêndice 7: Características das páginas de Facebook dos dois eventos em estudo 

Tabela 12:Análise da rede social Facebook dos dois eventos em estudo 

 Óbidos Vila Natal Festival do Chocolate 

Nº de likes 34. 344 likes 46.349 likes 

Mensagens  “Habitualmente respondem dentro de uma 

hora” 

“Muito responsivo às mensagens” 

Comprar bilhetes online  Sim Sim 

 
 
 
Informações da 
página   

Preços Não Não 

Contacto  Não Sim 

Morada Não Incompleta (contém apenas o código postal) 

Link para o website Sim Sim 

Horários  Não Não 

Programa Não Não 

 
 
 
Tipos de publicações 

 Passatempos FLASH 

 Partilha de notícias 

 Publicação de fotografias e vídeos 
relativos ao evento 

 Informações de última hora 

 Divulgação de atividades natalícias 
na vila de Óbidos  

 Passatempos FLASH 

 Partilha de notícias 

 Partilha de fotografias de visitantes 
com a hashtag #obidoschocolate 

 Publicação de fotografias e vídeos 
relativos ao evento 

 Apresentação dos chefs 

 Informações de última hora 

 
 
Galeria de fotos/ vídeos 

 Informações sobre programa; 
fotografias do evento;  

 Atrações e espetáculos; 

 Informações sobre descontos; 

 Imagens do comércio local; 

 Fotografias de anos anteriores. 

 Informações sobre programa; 
fotografias do evento;  

 Atrações e espetáculos; 

 Informações sobre descontos; 

 Imagens do comércio local; 
Fotografias de anos anteriores; 

 Chefs convidados. 

 
Publicações na cronologia (última edição) 

 217 (desde o dia em que começou 
a edição 2013) 

 354 (desde o dia em que começou 
a edição de 2014).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentários negativos 

 “ Primeira vez que lá fui com os 
meus filhos e vi tudo menos o pai 
natal, como é possível não haver 
pai natal num espectáculo desses? 
Fiquei desiludida”. Alcinda 
Rodrigues (04/01/16); 

 “O pai natal esteve la mas nao 
chegou para as encomendas...nao 
se admite um evento com nome 
como o da Vila Natal de Obidos 
fazer criancas esperarem ao frio e 
chuva quase uma hora em pe para 
ver o Pai Natal... Vou todos os 
anos e acho que ja tivemos mais e 
melhor fica a dica.”. Raquel Franco 
(04/01/16); 

 “É triste a vila natal de Óbidos ser 
mais para os ricos. Entradas caras 
para quem está desempregado e 
com filhos. O natal que é solidário, 
devia ter um preço simbólico ao 
grátis”. Alda Vicente (23/12/15); 

 “ Isto vale 5 euros? Que 
vergonha...”. Jorge Alves 
(14/12/15); 

 “ Acabado de chegar da afamada 
Óbidos Vila Natal.. que de Natal só 
mesmo o nome. Simplesmente um 
FLOP gigante. Crianças com 3 
anos a pagarem bilhete de 
entrada, para depois ainda 
pagarem as coisas que querem 
andar, coisas estas, que existem 

 “Uma aldrabice. Ir de Lisboa para 
Óbidos ver barracas de venda de 
chocolate. Gastar uma fortuna em 
gasóleo e portagens. Mais 6 euros 
na entrada e não ter nenhuma 
oferta digna (comi um dedo de 
bolo de chocolate). Meia dúzia de 
esculturas e umas aulas de 
culinária em que não se entende 
nada (não se ouve nada, os ecrãs 
são minúsculos para um auditório, 
alguns chefs falam muito depressa 
não explicam as coisas em 
condições). Passem bem. Já foi 
bem melhor segundo o que me 
disseram há uns 7 anos. Agora é 
um roubo para quem não é 
residente em Óbidos (pois estes 
não pagam os 6 euros). Festival 
"Internacional" só para rir. Feira de 
"Freguesia" isso sim.”. Vitor 
Pereira (10/04/16); 

 “Meus ricos 6€ chorados! Nunca 
mais vou a óbidos ver o festival! 
Uma simples feira de artesanato é 
mais bonita do que este festival! 
Bastante caro para aquilo que se 
vê, muito fraco mesmo!!!”. Daniela 
Oliveira (18/04/16); 

 “Super desiludida com o festival... 
sejamos verdadeiros, de festival 
não tem nada de nada! 6 euros 
para ir ver barracas com coisas a 
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em qualquer centro 
comercial...todo ano!!”. Pedro 
Rodrigues (8/12/15); 

 “ Natal...só mesmo o nome...para 
quem não foi...não fique com 
pena! nem para grandes...nem 
para pequenos. Muito despido de 
imagens de natal...de artefactos da 
época...de clima natalício...!! onde 
estão pinheiros de 
natal...neve...figuras natalícias?! 
DESILUSÃO GIGANTE!!! FIQUEM 
EM CASA E VEJAM UM FILME 
DE NATAL...MUITO MAIS 
NATALÍCIO!!”. Pedro Rodrigues 
(8/12/15); 

 “ Crianças a pagarem com 3 anos 
é inacreditavél.. e depois paga-se 
o bilhete e ainda tem que se pagar 
as coisas lá dentro??? Então para 
quê se paga um bilhete e se está 
em filas interminavéis e pouco 
estruturado?”. Sandra Batista 
(9/12/15); 

 “Mas que grande desiluzão...pagar 
6€ para ver aquilo?Sinceramente é 
a segunda vez que vou da primeira 
estava bom....agora? Praticamente 
tem de se pagar tudo e mais 
alguma coisa....luzes quase não 
tem....rampa não estava a 
trabalhar...pista de gelo idem....é 
mesmo só um negócio que a meu 
ver nem retrata o espirito do Natal. 
Não vou voltar...e nem vou 
aconcelhar ninguém a ir. Não 
gosto de chorar dinheiro que 
gasto...mas este vou chorar 
claramente....vale zero. Não 
visitem”. Rui Dias (28/12/2014); 

 “ fui, não gostei. Achei que devem 
limitar as entradas a x nº por dia e 
devem rapidamente organizar-se 
melhor nos aspetos funcionais. 
Devem também verificar que a 
entrada dá pouco de natalicio e 
que ter de pagar em 50% dos 
divertimentos existentes é um 
abuso. A minha opinião deve servir 
para melhorarem”. Nelson 
Patriarca (09/12/14); 

 “Vesitei a vila Natal no domingo 
dia 7 Dezembro, e tambem fiquei 
desiludida. Esperava outra 
coisa.mais profissionalismo e 
menos exploração. Muito mal 
organizado . não recomendo 
(gastasse muito dinheiro e nao 
vale a pena,as crianças nao 
conseguem ter proveito das 
diversões)”. Lena Montez 
(09/12/14); 

 “ Não gostei é um abuso a pagar 
tanto bilhete , na rampa do gelo, 
na pista do gelo k ainda por cima 
no dia em k fui estava 
encerrada,no carrocel,no comboio 
e na casa da magia e crianças a 
partir dos 3anos pagarem 4€ 
quase tanto como o de um adulto 
.foi o último ano”. Andreia 
Gamanho (19/12/14); 

 “ Senti-me completamente 
explorado. O espaço é muito 
pequeno! Paga-se entrada e 

vender. não levei crianças comigo 
mas espantem-se.... até para fazer 
qualquer actividade elas têm que 
pagar...foi ridículo! Paga-se 
entrada para ver pessoas a vender 
coisas, não existem amostras, 
actividades e os animados apenas 
andam mascarados e tiram fotos -
.- . 
Não recomendo de todo!”. Adriana 
Batista (25/04/16); 

 “meus ricos 24 euros pois eramos 
4 visitantes e fizemos 300km do 
Porto a Óbidos pagamos para ver 
casinhas a vender chocolate e 
nada mais nem sequer ofereceram 
uma lembrança . quer dizer pagou-
se para entrar e comprar chocolate 
nada mais nem sequer havia 
alguma atraçao AGORA PAGAR 
PARA ENTRAR E COMPRAR 
CHOCOLATE ONDE JÁ SE VIU 
ISTO”. José Nascimento (2/05/16); 

 Resposta do Festival 
Internacional de Chocolate de 
Óbidos: “Meus caros, 
agradecemos os vossos 
comentários ao evento que será 
tido em conta na realização de 
edições futuras, esperando 
melhorar sempre a oferta em 
função do que os nossos visitantes 
consideram como mais relevante 
nas suas visitas. Obrigado.  
“(02/05/2016) 

 “Fiz hoje uma viagem de 300km e 
levei uma grande desilusão. 
Realmente este ano é uma 
vergonha. Estava tao ansiosa por 
este dia e não valeu nada.  
Acho triste da parte da 
organização estarem desde o 
início apagar os comentários dos 
visitantes, que tal como eu 
deixamos la o nosso dinheiro. Para 
o ano dificilmente me encontram 
la”. Diana Gabriela (2/05/15); 

 “Estive no festival na semana 
passada e foi uma extrema 
desilusão comparada a outros 
anos que fui. Pagámos 7€ por 
pessoa e a quase nada dá acesso. 
O único sitio que comemos um 
bom fondue de chocolate foi 
aquele que era servido nuns potes 
coloridos de barro, de resto tudo 
muito aguado e nada de especial. 
Eu estava a combinar com um 
grande grupo de familia e amigos 
irmos novamente mas já ninguem 
quer ir. Seria bom reverem esse 
conceito "novo" senão para o ano 
não tem nem metade das 
pessoas!”. Susana Fernandes 
(26/04/15); 

 “Não ofendi ninguém com o meu 
comentário. Apenas constatei um 
facto e por isso censuram o meu 
comentário e todos os outros que 
não gostaram de ler. Péssimo. 
Não gostei da feira este ano mas 
gostei ainda menos desta atitude.” 
Cátia Torego (26/04/15); 

 “Estive no festival na semana 
passada e foi uma extrema 

https://www.facebook.com/obidoschocolate/?rc=p
https://www.facebook.com/obidoschocolate/?rc=p
https://www.facebook.com/obidoschocolate/?rc=p
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depois todos os divertimentos são 
pagos à parte. Para além de que a 
pista de gelo estava derretida, a 
rampa de gelo também, as casas 
de banho não tinham água. Um 
verdadeiro caos... A única coisa 
que vale a pena é o espectáculo 
de Marionetas.”. Luis Ferreira 
(16/12/14). 

 “Estive na vila natal ontem dia 7 de 
dezembro e posso garantir que foi 
horrivel, que nao voltarei la e nao 
recomendo a ninguem! Pois a fila 
proiritaria a voucheres e gravidas 
demorou 2 horas so com uma 
belheteira aberta, a fila normal 
para quem compra bilhete na hora 
demorou bem menos. na vejo 
onde ta a prioridade das gravidas 
nem as vantagens dos voucheres.  
Depois de 2h de fila penso bem 
vamos la desfrutar do resto dia, 
exacto eis que entramos noutra fila 
enorme de pelo menos 30minutos 
para conseguir entrar na vila natal, 
quando me deparo apenas com 2 
senhoras na entrada a cortar os 
bilhetes quando ha milhoes de 
pessoas para la entrar, como se 
tudo isto ja nao fosse mau quando 
conseguimos entrar na vila natal a 
vila natal ta o caos.  
Filas para comer, filas pr ver 
qualquer coisa, filas enormes para 
a casa de banho. Um caos. Ate 
para sair tinha fila...Se acontece 
alguma cisa a alguem qeria ver 
como securia a pessoa com a 
abundacia de pessoas e falta de 
organizacao que ali ia. Mandrade 
Antunes (28/12/2014); 

 “Também fui no dia 7 e garanto 
também não voltar mais.... Fila 
para tudo...só para a bilheteira 
demoramos 2 h.... Pagamos 
entrada e depois de conseguir 
entrar tudo la dentro era 
pagante...e pessoas ao monte não 
havia espaço para tanta gente... 
Resolvemos sair e até para sair 
havia fila....em portugal o k se quer 
é vender e ver o dinheiro a entrar... 
Ninguém quis saber da quantidade 
de pessoas k já havia no recinto... 
Só posso dizer pouca vergonha.” 
Susana Faria (9/12/2014); 

 “ Estava a espera de melhor!! 
Muita gente, pouca coisa. Pai 
Natal nem velo a não ser que me 
sujeitasse, a mim e 3 crianças a 
estar numa fila enorme... Paga-se 
entrada e paga- se lá dentro etc...”. 
Carlota Bello (26/12/2013); 

 “estive hoje em obidos e foi 
pessimo!!!a organizaçao deixa 
muito a desejar!!hoje receberam 
muitas escolas,a minha filha nao 
pode andar no gelo, apesar de la 
ter ido 4 vezes!!!disseram me 
sempre que as escolas estavam 
primeiro!!indmissivel!!se nao tem 
envergadura para tanta gente, 
reservem um dia especifico para 
as escolas!! para cumulo, eu e o 
meu marido estavamos sentados e 

desilusão comparada a outros 
anos que fui. Pagámos 7€ por 
pessoa e a quase nada dá acesso. 
O único sitio que comemos um 
bom fondue de chocolate foi 
aquele que era servido nuns potes 
coloridos de barro, de resto tudo 
muito aguado e nada de especial. 
Eu estava a combinar com um 
grande grupo de familia e amigos 
irmos novamente mas já ninguem 
quer ir. Seria bom reverem esse 
conceito "novo" senão para o ano 
não tem nem metade das 
pessoas!” Susana Fernandes  
(26/04/2015); 

 “Só tenho uma palavra para 
descrever o Festival do 
Chocolate... Desilusão... Preços de 
entrada bastante caros (então para 
quem vai de longe!!!) para aquilo 
que se pode disfrutar lá 
dentro…Lá dentro, tudo é pago, ou 
melhor, muito bem pago! A 
antipatia de alguns comerciantes 
no momento em que 
perguntávamos se podíamos 
provar aquilo que eles tinha 
exposto "supostamente" para os 
visitantes provarem… Se bem que, 
tudo aquilo que provamos, não 
deu senão meio quadradinho de 
chocolate... Um espaço muito rico 
em todos os sentidos mas um 
Festival muito pobre... Um 
conselho, cativem os visitantes, se 
querem dar continuidade ao 
projeto, caso contrário, são poucos 
os que vão e que pretendem lá 
voltar...”. Liliana Bastos 
(31/03/2014); 

 “Um reparo à organização o preço 
dos bilhetes é uma 
exploração,tenham mais 
consideração por quem se desloca 
de tão longe paga caro e depois 
depara-se com NADA par 
ver,DESILUSÃO É PENA.” Quim 
Santos (8/04/2014); 
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foi nos pedido que nos 
levantassemos para as crianças 
de uma escola tirassem fotos!!EU 
TAMBEM PAGUEI 
ENTRADA!!PESSIMA ATITUDE 
TANTO DO PESSOAL COMO DA 
ORGANIZAÇAO!!!NAO VOLTAREI 
E NAO RECOMENDO!!”. Maria 
Figueira (16/12/2013); 

 “Estive lá este fim de semana, 
apesar do valor não compensar, já 
nao havia muita gente, tenho 
apenas a apontar (além do preço), 
a atitude muito má das pessoas da 
falcoaria, que inclusivé com o meu 
filho que tem 5 anos e que 
infelizmente não sabia o que era 
um falcão ou uma águia foram 
muito mal educados com ele, 
muito triste a parte deles e de 
quem os contratou, quanto ao pai 
natal foi 5 estrelas, acho que foi a 
única coisa que se aproveitou 
daquilo tudo. Da minha parte e 
família não ponho lá mais os pés, 
porque gastar gasóleo + portagen 
+ entrada para ser maltratado não 
contem comigo.” Fernando Oliveira 
(30/12/2013) 

 
 
 
 
 
Comentários neutros 

 “Confesso que fui um bocadinho a 
medo, mas no sábado de manhã 
andou-se lindamente, correu tudo 
muito bem, as crianças adoraram, 
nós ttambém não temos nada a 
apontar. Pagar os 
divertimentos??? Se formos a um 
parque de diversões ou a uma 
feira também pagamos, é para a 
manutenção do espaço. 
Recomendo.” Ester Bernardo 
(15/12/14). 
 

 “Para quem goste de chocolates é 
de irem a Óbidos fazer uma visita.” 
Eduarda Roberts (2/04/16). 
 

 
 
 
 
 
Comentários positivos 
 

 “espetacular, adorei”. Tiago Batista 
(09/12/14); 

 “O máximo de diversão,, Isto sim, 
aqui vive-se o espirito de Natal em 
pleno e sem,,,, explorações”. José 
Correia (3/01/15); 

 “Lindo e mágico.”. Liliana Jesus 
(09/12/14) 

 “Adorei lá ir com o meu filho, e ele 
adorou”. Carla Magalhães 
(9/12/2015). 

 “Eu tive .....ai muito bom”. Toze e 
Luciana Queiroz (8/12/2013); 

 “vale msm a pena visitar,TOP”. Zé 
Miranda (26/12/2013); 

 “Gostei, Óbidos é um sitio muito 
bonito e a Vila Natal alegra a 
criança que há dentro de 
nós Emoji smile 
Não gostei, de ver cãezinhos 
vestidos e com baldinho na boca à 
espera da moeda”. Teresa Laginha 
(16/12/2013); 

 “adorei e passar la o meu 
aniversario foi top mt bom 
mesmo”. Vasco Gonçalves 
(16/12/2013) 

 “Fomos ontem com um grupo de 
familia e amigos, e adoramos. A 
destacar a simpatia e boa 
disposição de todos os artistas de 
rua, gnomos e bonecos, estão de 
parabéns, pois são eles que que 

 “já fui e este ano volto... Óbidos é 
uma Vila encantadora”. Ana 
Fernandes (13/04/16); 

 “Toneladas de chocolate. Um 
verdadeiro paraíso.”. Danny Gil 
(18/04/15). 

 “Melhor chocolate do mundo!!!!!” 
Callissa John (02/04/2014) 
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fazem a diferença em um evento 
como este. Muito bem organizado, 
tudo lindo! Parabéns a todos!”. 
Islei Fernandes (16/12/2013); 

 “Se tivesse "neve" estaria 
perfeitoooo. Gostamos muito”. 
Graça Valente (30/12/2013); 

 “ Sempre lindo, uma magia 
mesmo!!!”. Lucilia Rodrigues 
(7/12/2013); 

 “ Esse lugar sim tem a magia do 
Natal!!”. Sharon Duarte 
(8/12/2013); 

 “ Óbidos é Óbidos. Uma belza a 
conhecer.”. Blanche Portes 
(8/12/2013) 
 

 
Respostas aos comentários  

Às vezes Raramente 
 

 
Passatempos  

Passatempos FLASH com perguntas 
relacionadas com a Óbidos Vila Natal. 

Prémios: bilhetes para o evento. 

Passatempos FLASH com perguntas 
relacionadas com o Festival Internacional do 
Chocolate. Prémios: bilhetes para o evento. 

Variável Escala 
A) “Quantas vezes já visitou a Óbidos Vila Natal?” Nominal 

B) “Como tomou conhecimento do evento?” Nominal 

        B) 1.  “Através da televisão” Nominal 

        B) 2.  “Através da internet” Nominal 

C) “O que motivou a sua visita à Óbidos Vila 
Natal?” 

Nominal 

        C) 1.“Publicidade” Nominal 

D) “Relativamente à comunicação do evento, 
considera que foi bem informado?” 

Nominal 

E) “Existe alguma coisa que gostaria de ter sabido 
antes de vir à Óbidos Vila Natal?” 

Nominal 

F) “Classifique, por favor, numa escala de 1 a 5, em 
que 1 corresponde a “não tinha expetativas” e 5 
corresponde a “tinha muitas expetativas”, o 
nível de expetativa com que chegou ao evento” 

 
Ordinal (1- Não tinha expetativas;2;3;4; 5- Tinha 

muitas expetativas)  

        F)1.  “Em que consistiam essas expetativas?” Nominal 

G) “Costuma visitar a vila de Óbidos?” Nominal 

        G) 1. “Sim” Nominal 

H) “Para além da Óbidos Vila Natal, visitou outro 
evento cultural em Óbidos no último ano?” 

 

 
Nominal 

I) “Classifique, por favor, numa escala de 1 a 5, o 
seu nível de agrado com as várias atrações do 
evento, sendo que 1 corresponde a “não me 
agradou” e 5 corresponde a “agradou-me 
muito”” 

 
Ordinal (1- Não me agradou; 2; 3; 4; 5 – Agradou-

me muito; 6- Não sabe/não responde) 

J) “Classifique, por favor, numa escala de 1 a 5 em 
que 1 corresponde a “muito mau” e 5 
corresponde a “excelente”, a forma como avalia 
o evento, no geral” 

 
Ordinal (1- Muito mau;2; 3; 4; 5- Excelente) 

K) “Sexo” Nominal 

L) “Concelho de residência” Nominal 

M) “Habilitações literárias” Ordinal (1- Não sabe ler/ escrever; 2- Ensino básico 
(ou equivalente); 3- Ensino secundário (ou 

equivalente); 4- Frequência universitária; 5- Ensino 
Superior) 

N) “Idade” Nominal 

O) “Tem filhos?” Nominal 

        O) 1. “Sim” Nominal 

P) “Se respondeu sim na questão anterior, trouxe-
os consigo?” 

Nominal 

Apêndice 8: Análise de inquéritos referentes à Óbidos Vila Natal 

 

Fonte: elaboração própria 

Fonte: elaboração própria 

Tabela 13: Variáveis em estudo relativas à Óbidos Vila Natal 
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n=229 

Fonte: elaboração própria 

n=229 

Fonte: elaboração própria 

29%

23%

38%

3%

6%

3%

Amigos e
familiares

Televisão

Internet

Outra

Agenda
Cultural

Rádio

Sim
22%

Não
78%

Gráfico 13: Visitou outro evento no último ano? 
(Vila Natal) 

37%

28%
24%

6% 4% 1%

Feira
Medieval e
Festival do
Chocolate

Festival do
Chocolate

Feira
Medieval

 Folio Feira
Medieval,

Festival do
Chocolate

e Folio

Todos

Gráfico 12: Que outros eventos visitou no último ano? (Vila 
Natal) 

Apêndice 9: Análise de inquéritos referentes ao Festival Internacional do Chocolate 

Variável Escala 
A) “Quantas vezes já visitou a Festival do 

Chocolate?” 
Nominal 

B) “Como tomou conhecimento do evento?” Nominal 

        B) 1.  “Através da televisão” Nominal 

        B) 2.  “Através da internet” Nominal 

C) “O que motivou a sua visita ao Festival do 
Chocolate?” 

Nominal 

        C) 1.“Publicidade” Nominal 

D) “Relativamente à comunicação do evento, 
considera que foi bem informado?” 

Nominal 

E) “Existe alguma coisa que gostaria de ter sabido 
antes de vir ao Festival do Chocolate?” 

Nominal 

F) “Classifique, por favor, numa escala de 1 a 5, em 
que 1 corresponde a “não tinha expetativas” e 5 
corresponde a “tinha muitas expetativas”, o 
nível de expetativa com que chegou ao evento” 

 
Ordinal (1- Não tinha expetativas;2;3;4; 5- Tinha 

muitas expetativas)  

        F)1.  “Em que consistiam essas expetativas?” Nominal 

G) “Costuma visitar a vila de Óbidos?” Nominal 

        G) 1. “Sim” Nominal 

H) “Para além da Óbidos Vila Natal, visitou outro 
evento cultural em Óbidos no último ano?” 

 

 
Nominal 

I) “Classifique, por favor, numa escala de 1 a 5, o 
seu nível de agrado com as várias atrações do 
evento, sendo que 1 corresponde a “não me 
agradou” e 5 corresponde a “agradou-me 
muito”” 

 
Ordinal (1- Não me agradou; 2; 3; 4; 5 – Agradou-

me muito; 6- Não sabe/não responde) 

J) “Classifique, por favor, numa escala de 1 a 5 em 
que 1 corresponde a “muito mau” e 5 
corresponde a “excelente”, a forma como avalia 
o evento, no geral” 

 
Ordinal (1- Muito mau;2; 3; 4; 5- Excelente) 

K) “Sexo” Nominal 

L) “Concelho de residência” Nominal 

M) “Habilitações literárias” Ordinal (1- Não sabe ler/ escrever; 2- Ensino básico 
(ou equivalente); 3- Ensino secundário (ou 

equivalente); 4- Frequência universitária; 5- Ensino 
Superior) 

N) “Idade” Nominal 

30%

29%

17%

15%

8%

1%

0%

Amigos e familiares

Televisão

Internet

Outra

Agenda Cultural

Imprensa

Rádio

Apêndice 10: Gráficos respeitantes à análise de inquéritos  

Gráfico 11: Forma como tomou conhecimento do evento (Vila Natal) Gráfico 10: Forma como tomou conhecimento do evento (Festival do Chocolate) 

 

n=229 | Fonte: elaboração própria n=80 | Fonte: elaboração própria 

Fonte: elaboração própria 

Tabela 14: Variáveis em estudo relativas ao Festival Internacional do Chocolate 
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n=229 

Fonte: elaboração própria 

Sim
22%

Não
78%

Gráfico 14: Visitou outro evento no último ano? 
(Festival do Chocolate) 

Tabela 15: Classificação das várias atrações no evento Óbidos Vila Natal 

  
1-Não me 
agradou 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5- Agradou-me 

muito 

 

NS/NR 

Decoração e 

localização 

 

  

1% 13% 42% 43% 1% 

Espetáculos   1% 10% 31% 28% 30% 

Pista de gelo 4% 3% 19% 16% 14% 44% 

Rampa de Gelo 2% 1% 12% 22% 21% 42% 

Gira, Gira - 

Carrossel 

 

1% 

 

3% 

 

15% 

 

21% 

 

26% 

 

34% 

Comboio Puf Puf 2% 4% 11% 21% 24% 38% 

Arvorismo 2% 2% 12% 16% 20% 48% 

Visita ao Pai 

Natal 

  3% 10% 15% 15% 57% 

Animação de rua 1% 2% 13% 33% 45% 6% 

Ateliers 1% 1% 13% 27% 26% 32% 

Preços 9% 15% 34% 26% 11% 5% 

Tabela 16: Classificação das várias atrações no evento Festival Internacional do Chocolate 

  
1-Não me 
agradou 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5- Agradou-me 

muito 

 

NS/NR 

Esculturas de 

Chocolate 

 2% 13% 29% 36% 20% 

Espetáculos   8% 15% 14% 63% 

Demonstrações dos 

chefs 

  6% 9% 9% 78% 

Food Bloggers   3% 1% 3% 94% 

Nata Sessions    1%  99% 

Workshops de 

comida saudável 

    3% 97% 

Demonstrações de 

escola profissionais 

   7% 5% 88% 

Workshops para 

crianças 

   4% 4% 92% 

Ateliers   3% 16% 10% 71% 

Restauração   6% 39% 35% 20% 

n=80 

Fonte: elaboração própria 

1%

9%

6%

1% 1%

Feira
Medieval e
Vila Natal

Vila Natal Feira
Medieval

 Folio Todos

Gráfico 15: Quais? (Festival do Chocolate) 

n=80  

 Fonte: elaboração própria 
n=80  

 Fonte: elaboração própria 
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Feminino
56%

Masculino
44%

Gráfico 17: Sexo dos visitantes do Festival do 
Chocolate 

7%

10%

35%

48%

Frequência universitária

Ensino básico (ou equivalente

Ensino Secundário

Ensino Superior

11%

9%

31%

49%

Frequência universitária

Ensino básico (ou equivalente

Ensino Secundário

Ensino Superior

Gráfico 19: Habilitações literárias dos visitantes do Festival do 
Chocolate 

n=229 

Fonte: elaboração própria 

 

Gráfico 16: Sexo dos visitantes da Vila Natal 

n=80  

 Fonte: elaboração própria 

Feminino
59%

Masculino
41%

Gráfico 18: Habilitações literárias dos visitantes da 
Vila Natal 

 

Apêndice 11: Printscreens do website oficial do Festival do Chocolate  

Ilustração 5: Printscreen da página inicial do website do Festival do Chocolate 

Ilustração 6: Printscreen do programa disponível no website do Festival do Chocolate 

n=80 |  Fonte: elaboração própria 

n=80  

 Fonte: elaboração própria 

n=229 

 Fonte: elaboração própria 
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Ilustração 7: Página inicial do website do Óbidos Vila Natal 

Apêndice 12: Printscreens do website oficial do evento Óbidos Vila Natal  
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Ilustração 8: Calendários e preços disponíveis no website do Óbidos Vila Natal 

Apêndice 13: Printscreens do website oficial do município de Óbidos   
Ilustração 9: Página inicial do website do município de Óbidos 
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Tabela 17: Análise de Clipping: detalhes das notícias analisadas 

Número Data da 
publicação 

Data de 
consulta 

Publicação Título Link 

1  
2/12/2015 

 
25/03/201

6 

 
Diário de 
Notícias 

“Vila Natal abre na sexta-feira. Este 
ano, é dedicada ao circo” 

http://www.dn.pt/portugal/interior/vila-
natal-abre-na-sextafeira-4911858.html 

2  
10/04/2015 

 
25/03/201

6 

 
Diário de 
Notícias 

“Festival de Chocolate de Óbidos 
regressa a 16 de abril” 

http://www.dn.pt/portugal/interior/festival-
de-chocolate-de-obidos-regressa-a-16-

de-abril--4503837.html 

3  
8/12/2014 

 
25/03/201

6 

 
Diário de 
Notícias 

“Enchente na Vila Natal. Não vá hoje 
a Óbidos” 

http://www.dn.pt/portugal/interior/enchent
e-na-vila-natal-nao-va-hoje-a-obidos-

4283931.html 

4  
 

6/12/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Diário de 
Notícias 

“Óbidos aposta na magia para atrair 
milhares à Vila Natal” 

http://www.dn.pt/portugal/interior/obidos-
aposta-na-magia-para-atrair-milhares-a-

vila-natal-4281726.html 

5  
24/04/2015 

 
25/03/201

6 

 
Jornal de 
Notícias 

“Em Óbidos, amor é sinónimo de 
chocolate” 

http://www.jn.pt/paginainicial/interior.aspx
?content_id=4530750 

 
6 

 
17/04/015 

 
25/03/201

6 

 
Jornal de 
Notícias 

“Amor e seis toneladas de chocolate 
em Óbidos até maio” 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concel
ho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3b
idos&Option=Interior&content_id=451762

1 

7  
10/04/2015 

 
25/03/201

6 

 
Jornal de 
Notícias 

“Festival de Chocolate regressa a 16 
de abril” 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concel
ho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3b
idos&Option=Interior&content_id=450390

4 

8  
 

08/12/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Jornal de 
Notícias 

“Óbidos apela a que visitantes adiem 
visita à Vila Natal” 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concel
ho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3b
idos&Option=Interior&content_id=428389

5 

9  
 

12/12/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
 

Público 

“Este ano, o Pai Natal chega a 
Óbidos com uma trupe de circo” 

http://fugas.publico.pt/Viagens/356285_e
ste-ano-o-pai-natal-chega-a-obidos-com-

uma-trupe-de-circo 

10  
 

07/12/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
 

Público 

“Este ano, Óbidos é Vila Natal e 
capital do circo” 

http://fugas.publico.pt/Noticias/356093_e
ste-ano-obidos-e-vila-natal-e-capital-do-

circo 

11  
 

16/04/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
 

Público 

“Óbidos por amor ao chocolate” http://fugas.publico.pt/Noticias/347286_o
bidos-por-amor-ao-chocolate 

12  
 

10/04/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
 

Público 

“Óbidos ou a fábrica do chocolate” http://fugas.publico.pt/DicasDosLeitores/
346916_obidos-ou-a-fabrica-do-

chocolate 

13  
 

3/12/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
 

Público 

“Por um mês, Óbidos é a Vila Natal e 
promete 'magia' (e 'Legos')” 

http://fugas.publico.pt/Noticias/342355_p
or-um-mes-obidos-e-a-vila-natal-e-

promete-magia-e-legos 

14  
26/03/2014 

 
25/03/201

6 

 
Público 

“Óbidos, reino do chocolate” http://fugas.publico.pt/Noticias/332379_o
bidos-reino-do-chocolate 

15  
 

17/04/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
Sábado 

(Correio da 
Manhã) 

“Amor e seis toneladas de chocolate 
invadem Óbidos até maio” 

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe
/amor_e_seis_toneladas_de_chocolate_i

nvadem_obidos_ate_maio.html  

16  
 

16/04/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
 

Sábado 

“Festival do Chocolate de Óbidos 
começa hoje” 

http://www.sabado.pt/gps/restaurantes/d
etalhe/festival_do_chocolate_de_obidos_

comeca_hoje.html 

17  
 

10/04/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
Sábado 

(Correio da 
Manhã) 

“Festival de Chocolate de Óbidos 
regressa a 16 de abril” 

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe
/festival_de_chocolate_de_obidos_regre

ssa_a_16_de_abril.html 

18  
 

16/02/2016 

 
 

25/03/201
6 

 
Jornal das 

Caldas 

“Festival Internacional de Chocolate 
de Óbidos” 

http://jornaldascaldas.com/JournalNews/
Journalnewsdetail.aspx?news=18885a54

-1ac4-456f-869a-
e383aab00533&q=chocolate 

19  
 

26/01/2016 

 
 

25/03/201
6 

 
Jornal das 

Caldas 

“Chocolate, Piano e Medieval com 
datas para 2016” 

http://jornaldascaldas.com/Chocolate_Pia
no_e_Medieval_com_datas_para_2016 

20  
 

12/05/2015 

 
 

25/03/201

 
Jornal das 

Caldas 

“Bolo de amor de Pedro e Inês ganha 
concurso em Óbidos” 

http://jornaldascaldas.com/JournalNews/
Journalnewsdetail.aspx?news=796861e7

-7ee7-4d97-acbc-

Apêndice 14: Grelhas de análise de Clipping   

http://www.dn.pt/portugal/interior/vila-natal-abre-na-sextafeira-4911858.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/vila-natal-abre-na-sextafeira-4911858.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/festival-de-chocolate-de-obidos-regressa-a-16-de-abril--4503837.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/festival-de-chocolate-de-obidos-regressa-a-16-de-abril--4503837.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/festival-de-chocolate-de-obidos-regressa-a-16-de-abril--4503837.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/enchente-na-vila-natal-nao-va-hoje-a-obidos-4283931.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/enchente-na-vila-natal-nao-va-hoje-a-obidos-4283931.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/enchente-na-vila-natal-nao-va-hoje-a-obidos-4283931.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/obidos-aposta-na-magia-para-atrair-milhares-a-vila-natal-4281726.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/obidos-aposta-na-magia-para-atrair-milhares-a-vila-natal-4281726.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/obidos-aposta-na-magia-para-atrair-milhares-a-vila-natal-4281726.html
http://www.jn.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=4530750
http://www.jn.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=4530750
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4517621
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4517621
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4517621
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4517621
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4503904
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4503904
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4503904
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4503904
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4283895
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4283895
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4283895
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Leiria&Concelho=%D3bidos&Option=Interior&content_id=4283895
http://fugas.publico.pt/Viagens/356285_este-ano-o-pai-natal-chega-a-obidos-com-uma-trupe-de-circo
http://fugas.publico.pt/Viagens/356285_este-ano-o-pai-natal-chega-a-obidos-com-uma-trupe-de-circo
http://fugas.publico.pt/Viagens/356285_este-ano-o-pai-natal-chega-a-obidos-com-uma-trupe-de-circo
http://fugas.publico.pt/Noticias/356093_este-ano-obidos-e-vila-natal-e-capital-do-circo
http://fugas.publico.pt/Noticias/356093_este-ano-obidos-e-vila-natal-e-capital-do-circo
http://fugas.publico.pt/Noticias/356093_este-ano-obidos-e-vila-natal-e-capital-do-circo
http://fugas.publico.pt/Noticias/347286_obidos-por-amor-ao-chocolate
http://fugas.publico.pt/Noticias/347286_obidos-por-amor-ao-chocolate
http://fugas.publico.pt/DicasDosLeitores/346916_obidos-ou-a-fabrica-do-chocolate
http://fugas.publico.pt/DicasDosLeitores/346916_obidos-ou-a-fabrica-do-chocolate
http://fugas.publico.pt/DicasDosLeitores/346916_obidos-ou-a-fabrica-do-chocolate
http://fugas.publico.pt/Noticias/342355_por-um-mes-obidos-e-a-vila-natal-e-promete-magia-e-legos
http://fugas.publico.pt/Noticias/342355_por-um-mes-obidos-e-a-vila-natal-e-promete-magia-e-legos
http://fugas.publico.pt/Noticias/342355_por-um-mes-obidos-e-a-vila-natal-e-promete-magia-e-legos
http://fugas.publico.pt/Noticias/332379_obidos-reino-do-chocolate
http://fugas.publico.pt/Noticias/332379_obidos-reino-do-chocolate
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/amor_e_seis_toneladas_de_chocolate_invadem_obidos_ate_maio.html
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/amor_e_seis_toneladas_de_chocolate_invadem_obidos_ate_maio.html
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/amor_e_seis_toneladas_de_chocolate_invadem_obidos_ate_maio.html
http://www.sabado.pt/gps/restaurantes/detalhe/festival_do_chocolate_de_obidos_comeca_hoje.html
http://www.sabado.pt/gps/restaurantes/detalhe/festival_do_chocolate_de_obidos_comeca_hoje.html
http://www.sabado.pt/gps/restaurantes/detalhe/festival_do_chocolate_de_obidos_comeca_hoje.html
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/festival_de_chocolate_de_obidos_regressa_a_16_de_abril.html
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/festival_de_chocolate_de_obidos_regressa_a_16_de_abril.html
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/festival_de_chocolate_de_obidos_regressa_a_16_de_abril.html
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=18885a54-1ac4-456f-869a-e383aab00533&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=18885a54-1ac4-456f-869a-e383aab00533&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=18885a54-1ac4-456f-869a-e383aab00533&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=18885a54-1ac4-456f-869a-e383aab00533&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/Chocolate_Piano_e_Medieval_com_datas_para_2016
http://jornaldascaldas.com/Chocolate_Piano_e_Medieval_com_datas_para_2016
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=796861e7-7ee7-4d97-acbc-fb4d27d673da&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=796861e7-7ee7-4d97-acbc-fb4d27d673da&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=796861e7-7ee7-4d97-acbc-fb4d27d673da&q=chocolate
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6 fb4d27d673da&q=chocolate 

21  
 

14/04/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
Jornal das 

Caldas 

“Festival de Chocolate de Óbidos 
inspirado no amor” 

http://jornaldascaldas.com/JournalNews/
Journalnewsdetail.aspx?news=b79a6ed8

-ad22-45e0-9b0f-
79689cd71210&q=chocolate 

22  
 

07/04/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
 

Jornal das 
Caldas 

“Bilhetes para o Festival de 
Chocolate com menos 25%” 

http://jornaldascaldas.com/JournalNews/
Journalnewsdetail.aspx?news=0371d30e

-36c5-43e9-94b4-
76295849bb94&q=chocolate 

23  
 

6/05/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
 

Jornal das 
Caldas 

“Festival de Chocolate é o 6º local 
mais fotografado do País” 

http://jornaldascaldas.com/JournalNews/
Journalnewsdetail.aspx?news=4d715360

-9b88-4c10-95dd-
cef96a99c858&q=chocolate 

24  
 

19/03/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Jornal das 

Caldas 

“Um autêntico Jardim Zoológico de 
chocolate em Óbidos” 

http://jornaldascaldas.com/JournalNews/
Journalnewsdetail.aspx?news=35ee1dcd

-d259-46a8-90d5-
5c237bdbf0a9&q=chocolate 

25  
 

11/03/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Jornal das 

Caldas 

“Festival de Chocolate de Óbidos 
inspirado no jardim zoológico” 

http://jornaldascaldas.com/JournalNews/
Journalnewsdetail.aspx?news=28661fec-

865a-4036-b6f3-
cb7e8d2a69a0&q=chocolate 

26  
 

11/12/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Jornal das 

Caldas 

“Enchente no Óbidos Vila Natal 
atrapalha organização “ 

 
 

http://jornaldascaldas.com/JournalNews/
Journalnewsdetail.aspx?news=e4dd21e2

-4cc2-4575-a3c6-
8a7c1cdfc141&q=vila%20natal 

27  
 

11/12/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Jornal das 

Caldas 

“Construções com peças Lego em 
Óbidos” 

http://jornaldascaldas.com/JournalNews/
Journalnewsdetail.aspx?news=c509bb35

-114d-4470-b4a2-
6f1d9e7e0064&q=vila%20natal 

28  
 

02/12/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Jornal das 

Caldas 

“A Magia” do Natal em Óbidos”  
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/
Journalnewsdetail.aspx?news=4cbf8276-

dada-4702-b380-
4b4974464045&q=vila%20natal 

29  
 

4/11/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Jornal das 

Caldas 

““Magia” é o tema do Óbidos Vila 
Natal 2014” 

http://jornaldascaldas.com/JournalNews/
Journalnewsdetail.aspx?news=ebad9e12

-8543-4a1b-8ee1-
945bc67e96bc&q=vila%20natal 

30  
 

19/02/2016 

 
 

25/03/201
6 

 
 

Gazeta das 
Caldas 

“Água e Lagoa de Óbidos dão mote 
para o Festival do Chocolate” 

http://www.gazetacaldas.com/56429/agu
a-e-lagoa-de-obidos-dao-mote-para-o-

festival-do-chocolate/ 

31  
07/12/2015 

 
25/03/201

6 

 
Gazeta das 

Caldas 

“Óbidos volta a ser Vila Natal” http://www.gazetacaldas.com/54707/obid
os-volta-a-ser-vila-natal/ 

32  
 

13/11/2015 

 
25/03/201

6 

 
Gazeta das 

Caldas 

“Artes circenses dão tema à Vila 
Natal” 

http://www.gazetacaldas.com/53932/arte
s-circenses-dao-tema-a-vila-natal/ 

33  
 

20/04/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
Gazeta das 

Caldas 

“Festival do Chocolate já decorre em 
Óbidos” 

http://www.gazetacaldas.com/48222/festi
val-do-chocolate-ja-decorre-em-obidos/ 

34  
 

10/04/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
Gazeta das 

Caldas 

“Um festival do chocolate dedicado 
ao amor” 

http://www.gazetacaldas.com/47941/um-
festival-do-chocolate-dedicado-ao-amor/ 

35  
 

27/03/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
 

Gazeta das 
Caldas 

“Um festival do chocolate 
descentralizado e dedicado ao amor” 

 
 

http://www.gazetacaldas.com/47650/um-
festival-do-chocolate-descentralizado-e-

dedicado-ao-amor/ 

36  
 

09/01/2015 

 
 

25/03/201
6 

 
Gazeta das 

Caldas 

“Vila Natal deste ano bateu recordes 
de afluência” 

http://www.gazetacaldas.com/45806/vila-
natal-deste-ano-bateu-recordes-de-

afluencia/ 

37  
 

19/12/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Gazeta das 

Caldas 

“Crianças do concelho recebem 
livros na Vila Natal” 

http://www.gazetacaldas.com/45357/cria
ncas-do-concelho-recebem-livros-na-vila-

natal/ 

38  
 

5/12/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Gazeta das 

Caldas 

“Vila Natal arranca hoje em Óbidos” http://www.gazetacaldas.com/45001/vila-
natal-arranca-hoje-em-obidos/ 

39  
 

21/11/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Gazeta das 

Caldas 

“Produtos de autor apresentados na 
Vila Natal” 

http://www.gazetacaldas.com/44782/prod
utos-de-autor-apresentados-na-vila-natal/ 

40  
 

7/11/2014 

 
 

25/03/201
6 

 
Gazeta das 

Caldas 

“Luz e artes circenses desvendam a 
magia da Vila Natal” 

http://www.gazetacaldas.com/44434/luz-
e-artes-circenses-desvendam-a-magia-

da-vila-natal/ 

41  
 

 
 

 
Gazeta das 

“Receitas de 410 mil euros na Vila 
Natal” 

http://www.gazetacaldas.com/39844/rece
itas-de-410-mil-euros-na-vila-natal/ 

http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=796861e7-7ee7-4d97-acbc-fb4d27d673da&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=b79a6ed8-ad22-45e0-9b0f-79689cd71210&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=b79a6ed8-ad22-45e0-9b0f-79689cd71210&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=b79a6ed8-ad22-45e0-9b0f-79689cd71210&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=b79a6ed8-ad22-45e0-9b0f-79689cd71210&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=0371d30e-36c5-43e9-94b4-76295849bb94&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=0371d30e-36c5-43e9-94b4-76295849bb94&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=0371d30e-36c5-43e9-94b4-76295849bb94&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=0371d30e-36c5-43e9-94b4-76295849bb94&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=4d715360-9b88-4c10-95dd-cef96a99c858&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=4d715360-9b88-4c10-95dd-cef96a99c858&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=4d715360-9b88-4c10-95dd-cef96a99c858&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=4d715360-9b88-4c10-95dd-cef96a99c858&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=35ee1dcd-d259-46a8-90d5-5c237bdbf0a9&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=35ee1dcd-d259-46a8-90d5-5c237bdbf0a9&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=35ee1dcd-d259-46a8-90d5-5c237bdbf0a9&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=35ee1dcd-d259-46a8-90d5-5c237bdbf0a9&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=28661fec-865a-4036-b6f3-cb7e8d2a69a0&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=28661fec-865a-4036-b6f3-cb7e8d2a69a0&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=28661fec-865a-4036-b6f3-cb7e8d2a69a0&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=28661fec-865a-4036-b6f3-cb7e8d2a69a0&q=chocolate
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=e4dd21e2-4cc2-4575-a3c6-8a7c1cdfc141&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=e4dd21e2-4cc2-4575-a3c6-8a7c1cdfc141&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=e4dd21e2-4cc2-4575-a3c6-8a7c1cdfc141&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=e4dd21e2-4cc2-4575-a3c6-8a7c1cdfc141&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=c509bb35-114d-4470-b4a2-6f1d9e7e0064&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=c509bb35-114d-4470-b4a2-6f1d9e7e0064&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=c509bb35-114d-4470-b4a2-6f1d9e7e0064&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=c509bb35-114d-4470-b4a2-6f1d9e7e0064&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=4cbf8276-dada-4702-b380-4b4974464045&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=4cbf8276-dada-4702-b380-4b4974464045&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=4cbf8276-dada-4702-b380-4b4974464045&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=4cbf8276-dada-4702-b380-4b4974464045&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=ebad9e12-8543-4a1b-8ee1-945bc67e96bc&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=ebad9e12-8543-4a1b-8ee1-945bc67e96bc&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=ebad9e12-8543-4a1b-8ee1-945bc67e96bc&q=vila%20natal
http://jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=ebad9e12-8543-4a1b-8ee1-945bc67e96bc&q=vila%20natal
http://www.gazetacaldas.com/56429/agua-e-lagoa-de-obidos-dao-mote-para-o-festival-do-chocolate/
http://www.gazetacaldas.com/56429/agua-e-lagoa-de-obidos-dao-mote-para-o-festival-do-chocolate/
http://www.gazetacaldas.com/56429/agua-e-lagoa-de-obidos-dao-mote-para-o-festival-do-chocolate/
http://www.gazetacaldas.com/54707/obidos-volta-a-ser-vila-natal/
http://www.gazetacaldas.com/54707/obidos-volta-a-ser-vila-natal/
http://www.gazetacaldas.com/53932/artes-circenses-dao-tema-a-vila-natal/
http://www.gazetacaldas.com/53932/artes-circenses-dao-tema-a-vila-natal/
http://www.gazetacaldas.com/48222/festival-do-chocolate-ja-decorre-em-obidos/
http://www.gazetacaldas.com/48222/festival-do-chocolate-ja-decorre-em-obidos/
http://www.gazetacaldas.com/47941/um-festival-do-chocolate-dedicado-ao-amor/
http://www.gazetacaldas.com/47941/um-festival-do-chocolate-dedicado-ao-amor/
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22/04/2014 25/03/201
6 

Caldas 

42  
5/04/2014 

 
25/03/201

6 

 
Gazeta das 

Caldas 

“Festival do Chocolate termina em 
festa no Olho Marinho” 

http://www.gazetacaldas.com/39470/festi
val-do-chocolate-termina-em-festa-no-

olho-marinho/ 

43  
2016 

 
26/06/201

6 

 
Diário de 

Leiria 

“Óbidos Vila Natal recebeu 100 mil 
visitas” 

http://www.diarioleiria.pt/noticia/676 

Tabela 18: Análise de Clipping: análise referente aos critérios propostos 

Número Visitantes Atrações/atividad
es 

Decorações Turismo Óbidos Criticas Preços/horários 

1  “Muitos 
milhares de 
visitantes” 

 Artes circenses 

 Pista de gelo 

 Rampa de gelo 

 Carrossel 

 Arvorismo 

 Jogos 
tradicionais 

 Comboio 

 Workshop 

 Caravana 
Romanichel 

 Espetáculos de 
circo comédia ou 
artes circenses 

 Mercados 
solidários 

 Visitas guiadas 

 Exposição de 
presépios 

 Cursos de 
chocolateria 

 Showcookings 

 Concertos 

 Exposição de 
esculturas de 
chocolate 

 Passagem de 
modelos 

 Visita às 
ginjeiras em flor 

 Massagens 

  “Taxas de 
ocupação 
muito 
elevadas” 

 “Este tipo de 
iniciativas têm 
contribuído 
para a atração 
de turistas” 

   Preços entre 
os quatro e os 
seis euros 

 A decorrer 
entre 16 de 
Abril e 3 de 
Maio 

 Diferenciação 
de preços 
conforme o dia 
da semana 

 Quintas e 
sextas -5€; 
Sábados e 
feriados – 7 €; 
Domingo – 8€ 

 Crianças 
pagam 3€ à 
quinta e sexta 
e 5€ aos 
sábados 

2        
3  “Enchente de 

visitantes”  

 “Entre as 11 e 
as 13 horas 
entraram mais 
de 7 mil 
pessoas” 

 “1600 bilhetes 
vendidos antes 
da abertura de 
portas” 

 “Até às 17 
horas mais de 
dez mil 
visitantes” 

 “Filas de quatro 
horas” 

      Evento até dia 4 
de Janeiro 

4  “200 mil 
visitantes” 

 “Miguel, de 6 
anos e natural 
de Albufeira” 

 Velha adega 
transformada em 
livraria 

 Kit para 
fazedores 

 Mini roda gigante 

 Pista de gelo 

 Carrossel 

 Labirinto de 
luzes 

 Espetáculo de 
marionetas 

 Rastilho de luz 

 Exposição de 
1200 presépios 

  “Ocupação 
próxima dos 
100% da 
hotelaria da 
vila e da 
região” 

 “famílias 
aproveitam 
para passar 
dois ou três 
dias e 
conhecer a 
zona” 

 “Turistas 
ficam vários 
dias em 
Óbidos” 

   

5        

Fonte: Elaboração própria 

http://www.gazetacaldas.com/39470/festival-do-chocolate-termina-em-festa-no-olho-marinho/
http://www.gazetacaldas.com/39470/festival-do-chocolate-termina-em-festa-no-olho-marinho/
http://www.gazetacaldas.com/39470/festival-do-chocolate-termina-em-festa-no-olho-marinho/
http://www.diarioleiria.pt/noticia/676
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6 

 “milhares de 
visitantes” 

 “cerca de 300 
crianças por 
dia” 

 “amor e 
chocolate 
continuarão a 
atrair milhares 
de visitantes 
(…) estimando 
que pelo 
certame 
passem 150 a 
200 mil 
pessoas” 

 Esculturas 

 Concursos de 
chocolateria 

 Show cookings 

 Demonstrações 
e venda de 
produtos 

 Mobiliário 
esculpido em 
Chocolate 

 Casa de 
Chocolate das 
Crianças 

 “esculturas 
de grandes 
dimensões” 

 “esculturas 
em que se 
destaca a 
representaçã
o de Pedro e 
Inês” 

  “Festival saiu 
do perímetro 
muralhado” 

  Quintas e sextas 
-5€; Sábados e 
feriados – 7 €; 
Domingo – 8€ 

 Crianças pagam 
3€ à quinta e 
sexta e 5€ aos 
sábados 

7  “a organização 
espera (…) 
atrair muitos 
milhares de 
visitantes” 

 Cursos de 
chocolateria 

 Show cookings 

 Museu Abílio 

 Passagem de 
modelos de 
chocolate 

 “Fonte onde 
Dom Pedro e 

Dona Inês 
viveram 
encontros 
idílicos” 

 Fatias de cá 

 Espetáculo 

 Visita às 
ginjeiras em flor 

 Massagens 

 Ementas com 
chocolate 

 Esculturas 
com o tema 
amor: Pedro 
e Inês; 
Corações; 
Amor Purto; 
Rei de 
Copas; 
Dama de 
Copas; 
Mobiliário; 
Miss 
Alguidares 
de Baixo; A 
Duquesa; A 
Fadista e 
Aristone. 
 

  “As atividades 
vão além da 
cerca do 
castelo e 
expandem-se 
a várias ruas e 
freguesias” 

 “polinucleado, 
com 
atividades a 
acontecer em 
vários 
espaços da 
vila, para que 
o público 
descubra o 
património e 
casario que 
existe para 
além da Rua 
Direita” 

 Olhos de Água 

 Gaeiras 

 Olho Marinho” 
onde este ano 
terá lugar (…) 
a passagem 
de modelos de 
chocolate” 
 

  “Abre portas dia 
16” 

 “Festival irá 
decorrer entre os 
dias 16 de Abril e 
3 de Maio” 

 “”a câmara 
adotou este ano 
uma 
diferenciação 
dos preços dos 
bilhetes (…) para 
evitar grandes 
concentrações e 
filas ao fim de 
semana” 

 Aberto de Quinta 
a domingo 

 Quintas e sextas 
-5€; Sábados e 
feriados – 7 €; 
Domingo – 8€ 

 Crianças pagam 
3€ à quinta e 
sexta e 5€ aos 
sábados 
 

8  “Enchente de 
visitantes” 

 “elevado 
número de 
pessoas no 
certame” 

 “garantir 
condições de 
conforto aos 
visitantes” 

 “o apelo (…) 
acontece 
depois de entre 
as 11 horas e 
as 17 horas 
mais de sete 
mil pessoas 
terem entrado” 

 “filas com uma 
espera média 
de uma hora e 
meia” 

 “uma hora 
antes da 
abertura de 
portas (…) 
vendidos (…) 
1600 bilhetes” 

 “multidão de 
visitantes” 

 “registado (…) 
até cerca das 
17 horas, mais 
de dez mil 
visitantes” 

 “elevado 
número de 
pessoas gerou 
filas de cerca 
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de quatro 
horas” 

 “estima receber 
(…) 200 mil 
visitantes” 

 
9  “No ano 

passado 
passaram pela 
vila cerca de 20 
mil pessoas” 

 “Interagem 
imenso e são 
naturalmente 
vocacionados 
para as 
crianças” 

 “(…) passaram 
pelo certame 
cerca de 120 
mil pessoas” 

 

 Jogos 
tradicionais de 
feira 

 Roda da sorte 
 Tiro ao alvo com 

pistolas de 
plástico 

 Pirâmides de 
latas coloridas 
para derrubar 
com bolas 

 Performances 
artísticas 

 Workshops 
malabares 

 Ilusionistas 
 Espetáculos  
 Pista e rampa de 

gelo 
 Arvorismo 
 Louco Circo de 

Natal  
 Visita ao Pai 

Natal  
 

 “Animadores 
(…) vestidos 
a rigor, 
narizes 
vermelhos 
de palhaço” 

 “cenografia e 
adereços 
que nos 
fazem 
lembrar o 
circo vintage” 

 “(…) neve 
artificial, 
cumprimento
s de um 
pinguim e de 
um urso 
polar, 
bonecos e 
flocos de 
neve (…)” 

 “(…) 
bengalas 
natalícias, 
muito verde, 
vermelho e 
branco” 

 “Aqui há 
quadros 
gigantes com 
imagens 
antigas a 
preto e 
branco onde 
se pode 
colocar a 
cara e fingir 
ser um 
trapezista 
(…)” 

 

 “Estão 
alojados em 
Óbidos por 
dois dias e 
amanhã 
ainda será dia 
de muita folia 
natalícia pela 
Vila” 

 

  “Acabo 
por gastar 
quase 5€ 
cada vez 
que os 
três 
querem 
fazer 
alguma 
coisa” 

 

 

10  “(…)chegaram 
a registar-se 
verdadeiras 
enchentes em 
alguns 
momentos” 

 

 Pista de gelo 
 Rampa de gelo 
 Carrossel 
 Comboio 
 Caravana do Pai 

Natal 
 Arvorismo 
 Jogos 

tradicionais 
 Workshops 
 

  “(…) taxas de 
ocupação 
hoteleira 
muito altas” 

 Exposição de 
presépios no 
Convento de 
São Miguel 
das Gaeiras 

  “Até 3 de 
Janeiro” 

 “As portas 
abriram na 
sexta-feira, dia 3, 
e só fecham de 
vez a 3 de 
Janeiro” 

 “De 4 de 
Dezembro a 3 de 
Janeiro” 

 “Abre das 11h às 
16h dias 9, 10, 
11, 14, 15, 16, 
17, 24, 31” 

 “Abre das 11h às 
19h aos fins-de-
semana e dias 7, 
8, 18, 21, 22, 23 
,28, 29, 30” 

 “Abre das 16h às 
20h dias 25 e 1” 

 Bilhetes 
Entrada_Criança 
(≥3): 4€; Bilhete 
Entrada (≥12 
anos): 5€ (até 17 
Dez.) / 6€ (a 
partir de 18 
Dez.); Bilhete 
Entrada_Preço 
grupo (para 
grupos +30 pax) 
: 4€/pessoa (até 
17 Dez.) / 5€ (a 
partir de 18 
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Dez.). 
Residentes no 
concelho: 
entrada gratuita 
de 2ª a 6ª”  

 
11  “200 mil 

pessoas, com 
dezenas de 
milhar 
especialmente 
em cada 
sábado e 
domingo” 

 Degustações 
 Harmonizações 
 Curso de 

chocolateria 
 Cozinha ao vivo 
 Workshops  
 Exposição de 

esculturas de 
chocolate 

 Concurso 
Internacional de 
Chocolatier 

 Cake design 
 Concertos e 

espetáculos 
 Massagens 
 Experiências 

SPA 
achocolatadas  

 Casa de 
chococlate 

 Passagem de 
modelos 

 Visitas às 
ginjeiras em flor  

   “descentralizar 
atividades” 

 “levar as 
pessoas a 
descobrir 
Óbidos a partir 
do chocolate” 

 “ incentivando 
os visitantes a 
apreciar o 
património e 
casario que 
existe para 
além da rua 
Direita” 

 “Não faltam 
propostas com 
muito 
chocolate nas 
ementas” 

  “Decorre de 16 
de Abril a 3 de 
Maio, de quinta 
a domingo” 

 “o certame, que 
decorre até 3 de 
Maio (de 5ª a 
domingo” 

 “os bilhetes de 
acesso variam 
nesta edição 
conforme o dia 
da semana (…)” 

 “5 euros às 
quintas e sextas, 
7 ao sábado, 8 
ao Domingo e 
feriado (crianças 
dos 6 aos 11 
anos de 3 a 5 
euros)” 

 “À quinta e 
domingo das 
10h às 20h, 6ª e 
sábado das 10h 
às 22h. Para os 
munícipes, é 
gratuito à 5ª e 
6ª”. 

12   Jogos temáticos   Trabalhadore
s anões da 
fábrica  

 Guloseimas 
 Quiosques 
 Tendas 
 Barraquinhas 
 Pavilhões 
 Fadas  

  Museu 
municipal  

 Igreja da 
misericórdia 

 Santuário do 
Senhor da 
Pedra  

 Capela de 
Nossa 
Senhora do 
Carmo 

 Igreja de 
Santa Maria  

 Capela de S. 
Martinho  

 “Deixamos 
Óbidos que, 
com os seus 
doces lábios 
vermelhos, 
rindo sorrisos 
pintalgados 
com vários 
tons de 
castanho 
chocolate, nos 
enche de 
ternura 
acenando um 
adeus e até 
para o ano” 

  

13   Mostra em legos 
 Pista de gelo 
 Rampa de gelo 
 Carrossel 
 Comboio 
 Mini roda 

gigante  
 Casa do Pai 

Natal 
 Monumentos em 

Lego  

   “Nas Gaeiras 
no Convento 
de São 
Miguel, pode 
apreciar-se 
uma grande 
exposição dos 
criativos 
Presépios das 
Gaeiras” 

 “Já na 
Usseira, dia 
12, há um 
espetáculo-
percurso pela 
localidade, 
protagonizado 
pelos 
moradores, o 

  “Custa 4 (dos 3 
aos 12 anos) e 5 
euros (mais de 
12 anos, até 
16/12, depois 
deste dia sobe 
um euro)” 
“Na expo de 
Legos, a entrada 
é grátis para 
crianças até 3 
anos, dos 4 aos 
10 tem o custo 
de 1 euro e com 
mais de 11 anos 
custa 3 euros” 
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“Rastilho da 
Luz”” 

14   Espetáculos de 
cozinha ao vivo 

 Concursos  
 Demonstrações 
 Atividades para 

os mais 
pequenos 

 Passagens de 
modelos com 
chocolate 

 Concertos 
 Workshop de 

bombons 
 Cake design 
 Concurso 

Internacional de 
Receitas de 
Chocolate  

 Concurso 
Chocolatier 
Português do 
ano  

 Elefantes 
  Girafas 
 Hipopótamos 
 Pinguins 
 Répteis  
 Golfinhos 
 Ursos 
 Leopardos  

  “Recentement
e eleita “o 
segundo 
melhor 
pequeno- 
destino da 
Europa” , a 
vila de Óbids 
torna-se (…) o 
“primeiro” 
destino para 
todos os fãs 
do chocolate”  

  “Até 6 de Abril, 
Óbidos é do 
Chocolate”  

 “Horário: sexta 
14h-20h; 
sábados 10h-
22h; domingos 
10h-20h” 

 “ Preços: adultos 
(a partir dos 12 
anos inclusive) 
7€; crianças 
entre os 6 e os 
11 anos 5€; 
entrada gratuita 
para portadores 
de via verde 
para a cultura – 
Cartão cultural 
de Óbidos ; 
Entradas 
munícipes: 
gratuita às 6ª 
feiras; kids 
cooking 3€” 

15  “ Cerca de 300 
crianças por 
dia”   

 Esculturas de 
grandes 
dimensões 

 “Fazerem pizzas 
de chocolate”  

     “ Até 3 de Maio” 
 “O preço de 

entrada é de 5€ 
às quintas e 
sextas, 7€ aos 
sábados e 
feriados e 8€ 
aos domingos. 
As crianças 
pagam três 
euros à 5ª e 6ª e 
5€ aos sábados 
e domingos”   

16        
17   Cursos de 

chocolateria  
 Show cookings  

   “ Levas as 
pessoas a 
descobrir 
Óbidos a partir 
do chocolate”  

 “(…) para que 
o público 
descubra o 
património e 
casario que 
existe para 
além da Rua 
Direita”  

 EPAC 
 Galeria do 

Pelourinho  
 Praça de Sta. 

Maria  
 Padrão 

Camoniano 
 Livraria da 

Adega 
(Espaço Ó)  

  “Abre portas no 
próximo dia 16 
(…)”  

18   “Edição com 
sabores 
refrescantes 
inspirados na 
pureza da água”  

     

19        “(…) acontecerá 
dia 31 de Março 
a 25 de Abril” 

 “(…) aberto de 
sexta a domingo”  

20    “Bolo sobre o 
amor de D. 
Pedro e D. 
Inês de 
Castro”  

    

21   Passagem de 
modelos 

 Experiências 
com chocolate 

 Tratamentos 

   “(…) 
programação 
noutras 
localidades do 
concelho de 

  “Decorre de 16 
de Abril a 3 de 
Maio”   

 “ Os horários são 
os seguintes: 
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SPA 
 Massagens 
 Ementas com 

chocolate 
 Curso de 

chocolateria  
 Workshops 
 Casa de 

Chocolate 
 Workshop de 

bolachas de 
chocolate 

 Demonstrações 
de chefs  

 Cake design 
 “Exposição e 

concurso sobre 
“as mais belas 
histórias de 
amor”” 

Óbidos”  quintas e 
domingos – 10 
às 20h; sextas e 
sábados – 10h 
`às 22h; os 
preços do bilhete 
geral são 
variáveis: a partir 
dos 12 anos 
inclusive – 5ª e 
6ª feira; sábado 
e feriado – 7€; 
Domingo- 8€. 
Criança (entre os 
6 e os 11 anos)- 
5ª e 6ª feira- 3€; 
sábado e 
domingo -5 €; 
grupos (mais de 
50 pessoas)- 5ª 
e 6ª feira- 4€; 
sábado – 6€; 
Domingo (não 
existe desconto)- 
8€; munícipe do 
concelho de 
Óbidos – 
entrada gratuita 
à 5ª e 6ª feira” 
 

22      “ (…) 
Programação 
noutras 
localidades do 
Concelho de 
óbidos, assim 
como um novo 
figurino em 
termos dos 
espaços a 
ocupar”  

  “(…) desconto 
de 25% sobre o 
valor dos 
bilhetes e 
prolonga-se até 
12 de Abril”  

 “ Os horários são 
os seguintes: 
quintas e 
domingos – 10 
às 20h; sextas e 
sábados – 10h 
`às 22h; os 
preços do bilhete 
geral são 
variáveis: a partir 
dos 12 anos 
inclusive – 5ª e 
6ª feira; sábado 
e feriado – 7€; 
Domingo- 8€. 
Criança (entre os 
6 e os 11 anos)- 
5ª e 6ª feira- 3€; 
sábado e 
domingo -5 €; 
grupos (mais de 
50 pessoas)- 5ª 
e 6ª feira- 4€; 
sábado – 6€; 
Domingo (não 
existe desconto)- 
8€; munícipe do 
concelho de 
Óbidos – 
entrada gratuita 
à 5ª e 6ª feira” 
 

23      “ (…) O 
festival 
internacional 
do Chocolate 
de Óbidos é o 
6º local mais 
fotografado de 
Portugal” 

 

  

24   Esculturas de 
animais em 
chocolate 

 Workshops de 
bombons 

 Passagem de 
modelos com 

 Esculturas 
de animais 
de chocolate 

 

    



Place Branding: Óbidos e os Eventos Culturais. Um estudo de caso sobre a Vila Natal e o Festival do Chocolate 

 

71 
 

chocolate  
 Exposição de 

cake design 
 “Bolos criativos 

com o tema do 
Jardim 
Zoológico” 

 
25   Workshops de 

bombons 
 Passagens de 

modelos  
 Exposição de 

cake design 
 Concurso 

Internacional de 
Receitas de 
Chocolate 

 Concurso 
Chocolatier 
Português do 
ano  

 

 “ Esculturas 
de um 
elefante, 
girafa, 
hipopótamo, 
pinguim, 
répteis, 
golfinhos, 
ursos, 
leopardo, 
entre outros 
animais do 
zoo”  

 

    “ (…) de 14 de 
Março a 6 de 
Abril (sextas, 
sábados e 
domingos” 

 “ Preços: adultos 
(a partir dos 12 
anos inclusive) 
7€; crianças 
entre os 6 e os 
11 anos 5€; 
entrada gratuita 
para portadores 
de via verde 
para a cultura – 
Cartão cultural 
de Óbidos ; 
Entradas 
munícipes: 
gratuita às 6ª 
feiras; kids 
cooking 3€” 

26  “Elevado 
número de 
visitantes, 
sobretudo no 
passado 
domingo (…)” 

 “ (…) A grande 
afluência ao 
Óbidos Vila 
Natal veio 
comprovar o 
interesse que 
este evento 
desperta”  

 Pista de gelo 
 Rampa de gelo 
 Slide 
 Carrossel 
 Mini roda 

gigante 
 Labirinto da 

ilusão  
 Casa do Pai 

Natal  

     “o evento está 
aberto até dia 4 
de Janeiro (…)”  

27    “réplicas de 
monumentos 
nacionais em 
Lego, como 
a basilica da 
Estrela, a 
Torre de 
Belém, as 
Camaras 
Municipais 
de Lisboa e 
do Funchal”  

  “(…) na 
Galeria do 
Pelourinho, 
uma 
exposição 
muito 
diversificada 
de 
construções 
Lego (…)”  

  “ de 5 de 
Dezembro a 4 de 
Janeiro das 10h 
às 13h e das 
14h às 20h” 

28   Rampas de gelo 
 Carrossel 
 Pista de gelo 
 Mini roda 

gigante 
 Labirinto da 

ilusão 
 Truques de 

magia  
 Casa do Pai 

Natal 
 Face Painting  

   (…) também 
há inciativas 
noutros locais 
do concelho, 
como o 
Rastilho de 
luz, teatro feito 
pela 
comunidade, 
na Usseira, na 
noite de 12 de 
Dezembro, e a 
8ª grande 
exposição de 
Presépios nas 
Gaeiras”  

  “ (…) que 
começa no dia 5 
de Dezembro e 
só termina a 4 
de Janeiro” 

29   Casa da encosta 
do Pai Natal 

 Rampa de gelo 
 Pista de gelo 

 “desenhos 
de luz, 
trapezistas, 
personagens 
do 
imaginário 
em andas, 
fogo e 
malabaristas
” 

 “(…) luzes 
de Natal”  

  “ (…) a própria 
comunidade e 
associações 
de Óbidos 
estão 
envolvidas 
nesta 
dinâmica e 
irão participar 
no evento com 
iniciativas (..)”  

  “O bilhete de 
entrada para 
criança é 4 
euros, e para as 
pessoas com 
mais de 12 anos 
o preço é de 5€ 
(até 16 de 
Dezembro) e 6 
euros ( a partir 
de 17 de 
Dezembro). Os 
munícipes de 
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Óbidos têm 
entrada gratuita 
no recinto do 
evento de 
segunda a 
sexta-feira, 
mediante 
apresentação 
obrigatória de BI 
ou cartão de 
cidadão ma 
bilheteira”.  

30   Esculturas em 
chocolate 

 Apresentações e 
demonstrações 

 Pontos de venda 
de chocolates  

     “(…) irá decorrer 
entre os dias 31 
de Março a 25 
de Abril”  

 “(…) abre às 14h 
e encerra às 
20h, enquanto 
que nos 
restantes dias as 
portas abrem às 
10h e fecham às 
20h. O preço do 
bilhete é de 6€ a 
partir dos 12 
anos, ou de três 
euros para 
crianças com 
idades 
compreendidas 
entre os 6 e os 
11 anos. Os 
munícipes de 
Óbidos não 
pagam.”  

31   Espetáculos 
 Espaços de 

ilusão 
 Ateliers de artes 

circenses  
 Caravana do Pai 

Natal 
 Pista de gelo 
 Rampa de gelo 
 Carrossel 
 Comboio  

  

 “o tema 
deste ano 
são as artes 
circenses, 
numa 
perspetiva 
de 
decoração 
muito 
vintage, 
fazendo 
lembrar os 
espetáculos 
antigos dos 
anos 20 e 30 
do século XX 
(…)”  

    “A Vila Natal 
começa hoje, 4 
de Dezembro e 
prolonga-se até 
ao próximo dia 3 
de Janeiro” 

 “Os bilhetes para 
o evento custam 
6 euros” 

32   Espetáculos  
 

 “As artes 
circenses, 
numa 
perspetiva 
de 
decoração 
muito vintage 
(…)”  

    “os bilhetes para 
o evento custam 
este ano 6 
euros, mas até 
17 de Novembro 
podem ser 
comprados 
online por 
metade do 
preço(…)”  

33   Esculturas em 
chocolate 

 Degustações 
 Demonstrações 
 Exposições 
 Concurso 

chocolatier do 
ano 

 Passagem de 
modelos  

   “Um evento 
descentralizad
o pela vila e 
concelho, com 
o intuito de 
proporcionar 
um maior 
envolvimento 
da 
comunidade 
local, é o 
objetivo da 
organização 
com esta 
edição (…)”  

 “No convento 
de S. Miguel, 
nas Gaeiras, 
qualquer 
pessoa poderá 
jantar com 
Inês de Castro 
(…)” 

  “Começou 
ontem, 16 de 
Abril, mais um 
Festival 
Internacional do 
Chocolate (…)”  

 “Os bilhetes têm 
preços 
diferentes, 
consoante o dia 
da visita e não 
poderão ser 
utilizados noutro 
dia. O bilhete 
para domingo é 
o mais caro, a 
oito euros, 
enquanto ao 
sábado e 
feriados custa 
sete euros e à 
quinta e sexta-
feira custa cinco 
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euros. A entrada 
é gratuita para 
munícipes à 
quinta e sexta-
feira” 

34   Degustações 
 Demonstrações 
 Concursos e 

exposições  
 Esculturas  

   “para um 
maior 
envolvimento 
na 
comunidade 
local e a 
descentralizaç
ão de alguma 
atividades que 
irão decorrer 
por toda a vila 
e também no 
Olho Marinho, 
Amoreira, 
Sobral da 
Lagoa e A-
dos-Negros 
(…)”  

  “O festival do 
chocolate, que 
decorre de 16 de 
Abril a 3 de Maio 
(…)”  

 “ O bilhete para 
domingo é o 
mais caro, a oito 
euros, enquanto 
que ao sábado e 
feriado custa 
sete euros e à 
quinta e sexta-
feira, cinco 
euros. A entrada 
é gratuita para 
munícipes à 
quinta e sexta-
feira”  

35  “milhares de 
pessoas que 
visitam Óbidos 
diariamente(…)
”  

 Degustações 
 Demonstrações 
 Concursos 
 Exposições 
 Esculturas 
 Passagens de 

modelos 
 Experiências 

sensoriais com 
cremes e 
massagens 

 Cake design 
 Cursos de 

chocolateria 
 Showcooking 
 Degustações 
 Workshops  

   “Festival 
Internacional 
de Chocolate 
irá decorrer 
em diversos 
edifícios 
dentro e fora 
das muralhas” 

  “O objetivo 
desta 
descentralizaç
ão pelo centro 
histórico tem 
por objetivo 
permitir aos 
visitantes 
“contemplar o 
património e, 
ao mesmo 
tempo, 
contrastar com 
algo mais 
contemporâne
o. 

 “Há também a 
preocupação 
que o 
comércio local 
possa ter 
ainda mais 
retorno, com 
as pessoas a 
usufruírem 
mais da vila” 

 “ (…) Jantar 
no convento 
de S. Miguel, 
nas Gaeiras” 

  “o Festival 
Internacional do 
Chocolate, que 
decorre de 16 de 
Abril a 3 de Maio 
(…)”  

 “ O bilhete para 
domingo é o 
mais caro, a oito 
euros, enquanto 
que ao sábado e 
feriado custa 
sete euros e à 
quinta e sexta-
feira, cinco 
euros. A entrada 
é gratuita para 
munícipes à 
quinta e sexta-
feira. A entrada é 
gratuita para 
munícipes à 
quinta e à sexta-
feira" 

 “decorrerá às 
quintas-feiras 
entre as 10h e 
as 18h, às 
sextas-feiras 
entre as 10h e 
as 22h. Aos 
sábados o 
festival está 
aberto entre as 
10h e as 22h e 
aos domingos 
entre as 10h e 
as 20h” 
 

36  “A edição deste 
ano (…) bateu 
todos os 
recordes”  

 “vendidos 
cerca de 114 
mil bilhetes e 
que terão 
passado pelo 
evento cerca 
de 250 mil 
pessoas” 

   “As pessoas 
optaram por 
vir a Óbidos, 
o que mostra 
que criámos 
uma marca e 
que gostam 
dos nossos 
eventos” 

 “(…) 
espetáculo na 
Usseira, 
Rastilho de luz 
(…)” 

 “O 
envolvimento 
da 
comunidade 
também nos 
dá alento e 
gás para 
continuar a 
replicar a ideia 
noutros 
eventos” 

 “(…) Houve 
uma visita por 
Olho Marinho, 
Amoreira e A-
dos-Negros 
(…)”  
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37      “milhares de 
pessoas que 
visitam Óbidos 
diariamente(…
)”  

 “(…) Festival 
Internacional 
de Literatura 
de Óbidos, 
previsto 
realizar no 
próximo ano 
entre 
Setembro e 
Outubro” 

  

38   Pista de gelo 
 Rampa de Gelo 
 Carrossel 
 Comboio 
 Mini roda 

gigante  

   “na Usseira 
(…) será 
aceso um 
“rastilho de 
luz”, um 
“espetáculo 
feito pelos 
habitantes 
locais que 
integra poesia, 
cânticos, 
jogos, 
desenhos e 
teatro”  

  “(…) até 4 de 
Janeiro” 

 “o bilhete de 
entrada para 
crianças dos três 
aos 12 anos é 
de quatro euros 
e para maiores 
de 12 é cinco 
euros até dia 16 
de Dezembro e 
de seis euros a 
partir dessa 
data. Os 
munícipes têm 
entrada livre de 
segunda a 
sexta-feira” 

39        “A Vila Natal (…) 
irá funcionar 
entre os dias 5 
de Dezembro e 4 
de Janeiro. O 
bilhete de 
entrada para 
crianças dos três 
aos 12 anos é 
de quatro euros. 
Para maiores de 
12 é de cinco 
euros até 16 de 
Dezembro e de 
seis euros a 
partir dessa 
data. Os 
munícipes têm 
entrada livre no 
recinto de 
segunda a 
sexta-feira”  

40     Abóboras 
esculpidas 

 Trapezistas 
 Artistas em 

andas 
 Fogo 
 Malabaristas 
 Desenhos de 

luz 
 

  “ (…) maior 
apropriação 
do território à 
volta do 
evento, com a 
participação 
da 
comunidade”  

  “(…) decorrerá 
entre 5 de 
Dezembro e 4 de 
Janeiro (…)”  

 “As crianças com 
idades 
compreendidas 
entre os três e 
os 12 ano 
pagam três 
euros, e os 
maiores de 12 
anos pagam 
cinco euros até 
dia 16 de 
Dezembro. 
Depois dessa 
data, o bilhete 
custa seis euros. 
Os munícipes 
têm entrada 
gratuita de 
segunda a 
sexta-feira” 

41  “(…) disse que 
foram emitidos 
então 135.000 
bilhetes (…)”  

 “(…) o evento 
tinha tido cerca 
de 150 mil 
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visitantes” 
42   Passagem de 

modelos     “(…) primeira 
vez que o 
evento sai da 
cerca do 
castelo e é 
apropriado 
pela 
comunidade 
(…)” 

  

43  “Mais de 100 
mil pessoas 
pagaram 
bilhete para 
entrar no 
Óbidos Vila 
Natal (…)”  

      

Fonte: Elaboração própria 
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Apêndice 15: Guião de entrevista ao ex-presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Telmo 
Faria 

Boa tarde, 

Chamo-me Inês Migueis e tenho em curso uma investigação académica relacionada com as 

estratégias de place branding, tendo como estudo de caso a vila de Óbidos e os seus eventos 

culturais. Para conclusão desta investigação na área de Ciências da Comunicação, através do 

ISCSP- Universidade de Lisboa, a sua participação será de extrema importância uma vez que 

presidiu o concelho na altura em que este mais cresceu. As respostas serão utilizadas apenas 

para fins académicos. Peço, assim, a sua autorização para gravar esta entrevista. 

Agradeço desde já a sua colaboração! 

1- Quais as estratégias de marketing utilizadas para transformar Óbidos num local 

reconhecido em todo o país? 

2- Como explica o fenómeno dos eventos da vila? (Porquê um evento dedicado ao Natal, 

que em nada se relaciona com o ambiente medieval de Óbidos?) 

3- De que forma é que os eventos contribuíram para a dinamização do concelho, e 

concretamente, do centro histórico? 

4- Pode falar-me da comunicação utilizada pelo município na altura em que era presidente? 

5- Qual o papel da experiência numa visita turística? 

6- Qual o modelo de sucesso para dinamizar um local e aplicar estratégias de que 

transformam Óbidos numa marca? 

7- O que deve fazer-se no futuro? 

Apêndice 16: Entrevista realizada ao atual presidente da Câmara Municipal de Óbidos, 
Humberto Marques 

Boa tarde, 

Chamo-me Inês Migueis e tenho em curso uma investigação académica relacionada com as 

estratégias de place branding, tendo como estudo de caso a vila de Óbidos e os seus eventos 

culturais. Para conclusão desta investigação na área de Ciências da Comunicação, através do 

ISCSP- Universidade de Lisboa, a sua participação será de extrema importância uma vez que 

desempenha o papel de Presidente da Câmara do município. As respostas serão utilizadas 

apenas para fins académicos. Peço, assim, a sua autorização para gravar esta entrevista. 

Agradeço desde já a sua colaboração! 

1- No seu mandato, continuou o trabalho feito pelo anterior presidente da Câmara no 

que diz respeito aos eventos e atividades culturais. De que forma é que estes 

eventos têm vindo a contribuir para a dinamização da vila? 

HM: De várias formas. Desde logo, para valorizar a marca Óbidos. Óbidos que era conhecido 

apenas por alguns e por algumas elites portuguesas no Estado Novo e na década de 60, 70, 

80, 90, mas que era apenas um lugar de contemplação onde o silêncio das pedras e da 

história não, digamos, não convivia com a vida mais contemporânea. Disso resultava muito 

pouco. Hoje com a dinamização cultural que temos em Óbidos desde a última década, quase 

uma década e meia, aproximámos as pessoas do património e com isso valorizámos a marca. 

Portanto, esse é o primeiro meio para chegar efetivamente aos fins que qualquer autarca 

deseja, que é precisamente o desenvolvimento económico a partir de áreas estratégicas como 

o turismo e que arrastam atrás de si outras áreas de atividade económica, sejam as mais 
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clássicas, as mais contemporâneas, desde logo pela captação de novos investidores. 

Investidores que até então se calhar nem conheciam Óbidos e precisamente o efeito da marca 

e da valorização da marca, Óbidos acabou por se posicionar no mercado nacional e 

internacional como um sitio sexy para trabalhar, para investir, para educar, para se divertirem 

e portanto com isto, com esta criação de riqueza, naturalmente que resulta deste crescimento 

a possibilidade de fazermos a redistribuição da riqueza com isso. Mais conforto social, mais 

políticas sociais, no fundo a coesão territorial.  

2- Houve alguma alteração na organização das últimas edições dos eventos?  

HM: Desde sempre que começámos com os eventos, procuramos sempre fazer alterações. Nós 

procuramos olhar para cada evento per si, fazer um balanço, perceber o que correu bem e o que 

correu mal. Não foi ultimamente, fizemos sempre de forma sistemática. Aquilo que nós nesta 

última fase fizemos foi procurar introduzir uma nova estratégia que permitia fazer um 

refrescamento da generalidade dos eventos. Os eventos mais conhecidos, como a Óbidos vila 

nata, festival internacional do chocolate… ainda assim há um longo caminho a fazer para fazer 

esta mudança. Essa é uma mudança que está intrinsecamente ligada a uma estratégia maior que 

é a Óbidos vila literária onde a parte mais visível desse programa Óbidos vila literária é 

precisamente o festival de literatura internacional de Óbidos, o designado Folio, onde tivemos 

oportunidade de ter apenas uma edição mas muito bem-sucedida onde tivemos de facto os media, 

tudo o que são os meios de comunicação social efetivamente a falar de Óbidos e sempre com 

uma comunicação positiva. Mais do que falar em apenas no evento, notou-se e nota-se que 

continuam a falar de Óbidos. Hoje temos muitos jornalistas internacionais a visitar Óbidos e a 

visitar Óbidos precisamente numa dimensão nova, na dimensão da estratégia Óbidos vila literária. 

Naturalmente que ter esses opinion makers a falar de nós sem termos de ser nós a falar na 

primeira pessoa e a fazer auto elogios a Óbidos, é importantíssimo pois mesmas razões que 

apontei em resposta à primeira questão.  

3- Quais têm sido as estratégias de comunicação adotadas pelo município na 

promoção dos eventos? 

HM: Há uma clara aposta na questão editorial certo? Ou seja produção de conteúdos 

interessantes para que os jornalistas possam pegar. Não tanto se calhar na publicidade ou tanto 

nisso é mais na questão…A estratégia de comunicação tem sido muito mais editorial e cada vez 

menos na parte da publicidade como disse em resposta à primeira questão, é muito mais 

importante termos terceiros a falar de nós do que propriamente nós a falar na primeira pessoa 

sobre nos próprios. De facto, aí a política de comunicação tem sido muito ao nível editorial daquilo 

que naturalmente fazemos com acontecimentos que tem de forma sistemática continuada existido 

em Óbidos e isso leva a um efeito de arrastamento, de multiplicação de comunicação, de 

multiplicação de fazedores de opinião a falarem de Óbidos. Essa é a estratégia. Naturalmente que 

não deixámos de fazer publicidade e sobretudo aquilo que é novos acontecimentos, nós temos ai 

a necessidade de fazer alguma publicidade como em eventos que estão de facto em curva 

madura, nós temos a necessidade de reforçar quando temos alterações substantivas da 

comunicação. Na verdade, o nosso gabinete de comunicação tem, de algum modo, tido um 

posicionamento de drive, que é isto a verdadeira comunicação, de dar alguns highlight do que é 

necessário para que possa continuar a existir a boa imprensa e portanto, digamos que há aqui, no 

mundo, dias formas de comunicação. Uma comunicação reativa ou diria mais passiva, e uma 

comunicação eu diria, muito mais proactiva e com isso de fazer com que cada vez menos se use a 

publicidade em substituição à comunicação. Portanto, Óbidos tem feito esse papel, eu acho que é 

reconhecido em termos nacionais e pelos pares, em termos autárquicos, pela boa comunicação. 

Esta é a dimensão do exterior. A comunicação ao nível do interior, quer dizer, a comunicação 

corporate, a comunicação interna é uma coisa que nós, digamos, ainda temos alguma dificuldade 

em chegar lá. Chegaremos lá um dia porque é também uma comunicação digamos, basilar, uma 
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estrutura para ser mais corporativa, mais sincronizada, mais alinhada com os objetivos estratégico 

tem que, naturalmente, ter essa comunicação interna.  

4- O que distingue a vila de Óbidos de outras vilas medievais em Portugal? 

HM: Bom, isso essa questão respondida pelo autarca que gere essa vila, eu diria que é sempre 

difícil a reposta. Mas mais difícil do que a resposta é a interpretação da resposta. Eu diria que se 

distingue na totalidade me muito de outras vilas históricas. A prova factual disso é aquilo que a 

sociedade portuguesa, a sociedade internacional ou a forma como essa sociedade perceciona 

cada um destes centros históricos. Hoje, sem querer referir nomes, nós temos centros históricos, 

vilas históricas, um bocadinho atomizados pelo país mas que não ouvimos falar delas. Óbidos, 

desse ponto de vista, nós ouvimos falar dela, nós lemos sobre ela. E o que é que afinal distingue 

das demais vilas históricas do país? É precisamente esta agenda cultural, esta agenda de novos, 

digamos, de novas áreas estratégicas de desenvolvimento. Recordo, por exemplo, programas de 

ativação do território; programas ou o nosso programa a partir do nosso parque de ciência e 

tecnologia. É a convivência, resumindo numa frase, que o distingue. É uma identidade que nós 

soubemos interpretar que queremos manter, queremo-nos manter fiéis a essa identidade mas 

dando, de facto, a partir da inovação e da criatividade, contemporaneidade. Fazer viver, porque 

nós estamos a trabalhar para hoje mas sobretudo para 10 anos e 20 anos. As novas gerações são 

dadas muitas à contemporaneidade e portanto aquilo que distingue é precisamente isso. Fazemos 

coisas que não se fazem noutros sítios não perdendo a nossa identidade mas sobretudo 

afirmando essa identidade como contemporaneidade. 

5- Qual considera ser o papel da imagem na promoção de um destino turístico? 

HM: O papel da imagem na vila de Óbidos é fundamental. Uma boa imagem consolida 

precisamente a marca. Se nós não tivermos uma boa imagem, a marca sente-se.  

6- Como caracteriza a marca “Óbidos”? 

HM: A pergunta anterior está precisamente ligada a esta. Estas duas questões estão 

intrinsecamente ligadas. Nós pautamo-nos por uma grande existência em termos de imagem. A 

imagem hoje que a sociedade portuguesa tem relativamente a Óbidos é boa. A prova inequívoca 

disso são os milhares de visitantes que temos. Mas não só. O número de dormidas que temos em 

Óbidos. Óbidos na região centro do ponto de vista de dormidas ocupa a 3 posição sendo que o 

primeiro é Fátima, o segundo Coimbra e o terceiro Óbidos. De 100 municípios. Com uma diferença 

altamente distintiva e que mostra o efeito de marca sem querer obviamente menosprezar marcas 

importantes como Coimbra ou Fátima. Mas a dimensão internacional nota-se pelos números. Nós 

termos cerca de 75 % das pessoas que ficam em Óbidos, que dormem em Óbidos, são 

estrangeiros. Já os outros dois destinos a que me referi, apenas 30% é marcada internacional. Isto 

significa que a imagem, a perceção que tem de Óbidos, é boa. Por outro lado, significa que a 

marca está forte. Mas uma marca é sempre uma obra inacabada. Nós temos que estar sempre 

ciosos de acrescentar valor à marca e, por outro aldo, ter sempre a humildade de reconhecer que 

a obra está inacabada, está imperfeita e precisamos sempre de fazer mais coisas. 

7- Quais os principais atributos valorizados pelos visitantes da vila? 

HM: Os principais atributos que as pessoas valorizam desde logo, é o património edificado, e o 

património mais imaterial. A história. Mas este atributo sozinho não convive. É preciso outro 

atributo como a gastronomia, como a forma de acolher, mas também um outro muito importante 

que ´fazer acontecer. Fazer com que este património seja vivido de forma alegre, divertida. Ai a 

nossa agenda cultural diversificada ao longo do ano para vários públicos ao longo do ano é de 

facto catalisador para chamar a atença do país e do mundo de que Óbidos é muito mais do que 

história. Turismo de experiencia. Sobretudo, respondermos àquilo que é uma linha de tendência. 

Oferecer experiências às pessoas. Que é fazer sentir às pessoas que até podem conhecer a 

história de Óbidos a partir dos meios mais contemporâneos através da internet ou do Google mas 

jamais conseguirão fazer outra coisa à distância que é experimentar emoções em Óbidos. 



Place Branding: Óbidos e os Eventos Culturais. Um estudo de caso sobre a Vila Natal e o Festival do Chocolate 

 

79 
 

Naturalmente, neste altura, com uma outra área de experiência que estamos em franco 

desenvolvimento, que é a possibilidade de usufruir daquele que é o ecossistema mais importante 

do país e um dos mais importantes da europa que é a lagoa. Ligando isto com essas experiencias, 

que não só o turismo náutico mas muitas experiencias que se podem fazer a partir das margens 

oceânicas ou da margem lagunar que nós pretendemos afirmar. Até porque Óbidos não é só a 

vila. Óbidos é um concelho relativamente vasto e que permite ter outro tipo de experiências que 

não só a experiência do património, do castelo, das ruas, do seu casario. Óbidos permite-nos ter 

muito mais do que isso. Permite-nos ter muitos locais com historia, muitos locais com património, 

mas sobretudo colocar à descoberta esse património dando sentido, despertando os sentidos 

emocionais à vista para atrair as pessoas. Temos depois muitos de outros patrimónios imateriais 

que são lendas que não veem no livros mas que as gentes de Óbidos do concelho de Óbidos 

começam hoje a perceber que têm aqui uma oportunidade a partir dessas lendas de prestar novos 

serviços, a quem nos visita e com esses serviços poderem de alguma maneira também ganhar 

com isso. Criar riqueza com isso. Óbidos é mais do que uma vila e um castelo.  

8- De que forma a classificação de vila literária atribuída a Óbidos pela UNESCO vem 

dinamizar o turismo na vila? 

HM: Como expliquei nas questões anteriores, estas chancela de classificações pela UNESCO que 

é uma entidade completamente insuspeita e pelo contrário, muito exigente. É muito muito 

exigente, veio dizer que Óbidos, de facto se posiciona num patamar que está acima de muitos 

outros do país e que de alguma maneira convida efetivamente esta chancela a termos pessoas a 

visitar-nos muito mais e significa, por outro aldo, uma oportunidade para os investidores que 

saibam aproveitar esta chancela a cria mais riqueza mas sobretudo a olhar para o seu próprio 

negócio seja ele na dimensão do turismo, da agricultura, da indústria…ao olhar para ele, não 

como um produto acabado mas um produto inacabado, onde devem acrescentar criatividade, 

inovação, porque tem com isto uma capacidade de penetração no mercado internacional muito 

maior. Hoje já não é a mesma coisa que há uns anos atrás dizer-se “eu sou de Óbidos”. Há uns 

anos, dizer-se isto era uma coisa incógnita. Não se sabia bem, era como se dissesse que era de 

uma terra que ninguém conhece. Hoje, dizer-se isso é um ato de imediato reconhecimento e de 

valorização perante as pessoas a quem apresentamos esta marca. Isso obviamente abre portas. 

Abre portas ao setor do turismo, abre portas aos setores todos. Agora, isto também significa uma 

outra coisa. Mais responsabilidade, mais cuidado com a marca porque não é difícil exponenciar, é 

difícil manter uma marca viva durante mais tempo. 

9- Qual o segredo do sucesso dos vários eventos que tomam lugar no concelho? 

HM: O segredo do sucesso não é naturalmente fruto de uma poção mágica. É fruto de uma equipa 

que para alem de tudo é criativa; de uma equipa intranquila, desassossegada, uma equipa que 

nunca está satisfeita com os resultados. Todos estes condimentos levam precisamente sempre a 

termos um olhar critico, mas mais que ter um olhar critico, a reagir face a esse olhar crítico, ou 

auto critica que fazemos para fazermos coisas sempre diferentes e de estarmos sempre a fazer 

inovação mesmo quando achamos que a sociedade portuguesa adora. É isso que faz a distinção 

e que nos garante esse futuro, 

10- Tendo em conta os resultados dos inquéritos realizados no âmbito deste trabalho, 

verificou-se que alguns dos visitantes sentiram falta de alguns elementos na Vila 

Natal. Existe alguma explicação para isto? 

HM: Foi o que expliquei. Mesmo essas pessoas sentido a mudança e porventura, nos inquéritos 

que nos próprios fizemos com um novel de satisfação muito elevado, ainda assim nós achamos 

que temos de fazer ainda mais diferença. É isso que faz com que Óbidos exista esta perceção que 

aquilo que acontece em Óbidos parece que é mágico. Nasce, cresce, desenvolve-se e 

desenvolve-se a um ritmo em que se reinventa. No fundo é reinventar a história.  

11- Existem projetos para o futuro? 
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HM: O estado de espirito desta equipa que é uma equipa muito alargada e não é equipa de 

executivo, é uma equipa muito mais alargada, estes atributos de desassossego, insatisfação, 

naturalmente levam a que a reinvenção seja uma palavra-chave e portanto isto é um ato contínuo. 

Eu não sei como é que nós vamos chegar a daqui a dez anos. Mas sei, ou melhor não sei o 

processo, mas sei uma coisa. Óbidos daqui a dez anos vais ser ainda mais forte do que aquilo que 

é hoje e por isso digo, não sei como mas sei que isso vai acontecer.  

 

Apêndice 17: Entrevista a Lino Romão, membro da Óbidos Criativa, entidade organizadora 
dos eventos 

Boa tarde, 

Chamo-me Inês Migueis e tenho em curso uma investigação académica relacionada com as 

estratégias de place branding, tendo como estudo de caso a vila de Óbidos e os seus eventos 

culturais. Para conclusão desta investigação na área de Ciências da Comunicação, através do 

ISCSP- Universidade de Lisboa, a sua participação será de extrema importância uma vez que lida 

diretamente com a organização dos eventos em estudo – Vila Natal e Festival do Chocolate. As 

respostas serão utilizadas apenas para fins académicos. Peço, assim, a sua autorização para 

gravar esta entrevista. 

Agradeço desde já a sua colaboração! 

1- Qual o segredo do sucesso dos vários eventos que tomam lugar no concelho? 

LR: Os eventos são programados e produzidos por uma equipa de algumas dezenas de 

pessoas que se foram especializando nos eventos e acumulando experiência ao longo dos 

anos. A formação dos elementos da equipa é muito diversificada e complementar. 

2- Quais as estratégias de comunicação mais eficazes para atrair visitantes aos 

eventos? 

   LR: A estratégia de comunicação é global, envolvendo o mais possível todos os média 

disponíveis, da imprensa local à nacional, televisões, online, etc. 

3- A que tipo de público é dirigida a comunicação dos eventos? 

LR: Cada evento tem um público específico a quem é mais direccionada a comunicação e os 

conteudos. 

4- A comunicação dos eventos diverge conforme o local e o público a que é dirigido? 

 LR: Sim. Conforme resposta anterior. 

5- Qual o ponto comum entre todos os eventos organizados na vila de Óbidos? 

LR: O património arquitectónico e o trabalho complementar de cenografia do espaço 

específico onde decorre o evento. 

6- De que forma é que a organização de eventos contribui para a formação de uma 

identidade da vila de Óbidos? 

LR: A organização de eventos reforça e qualifica a oferta turística, promove a visibilidade da 

vila, faz aumentar a auto-estima dos habitantes e o sentimento de pertença e de coesão local. 

7- Qual o principal objetivo dos eventos? 

LR: O principal objetivo dos eventos é aumentar a notoriedade de Óbidos e assim impulsionar 

a atratividade do território. 
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8- Dentro da organização existe alguma formação ou alinhamento para transmitir uma 

imagem/ mensagem coerente aos visitantes? 

LR: A mensagem a transmitir passa pelo plano de comunicação que é desenhado evento a 

evento, fazendo sempre a leitura crítica das experiências anteriores. 

 

 

 

 


