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“O lenço que tu me deste 

Tem dosi coraçõe no meio, 

Só tu no mundo é que sabes 

Donde este lenço me veio” 

(Anónimo) 
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Introdução 

 

Portugal é reconhecido a nível internacional pela sua cultura, pelas suas tradições. Entre 

elas está o folclore. As danças, os cantares e as vestes fascinam os turistas que visitam o país. 

O lenço dos namorados é um dos símbolos desta cultura.  

Este Seminário é sobre “Lenços dos Namorados” e aborda as estratégias de 

comunicação aplicadas ao folclore português. Pretendeu-se perceber de que forma os lenços 

dos namorados, enquanto símbolo desta atividade cultural, é comunicado nos 

estabelecimentos que o comercializam, procurando conhecer mais sobre este mercado da 

cultura portuguesa. Para atingir estes objetivos levei a cabo técnicas metodológicas 

declarativas e não declarativas: entrevistas semiestruturadas, observação direta e análise 

documental. 

A minha experiência pessoal no meio, quer na prática do folclore português, quer na 

perceção do desconhecimento dos lenços dos namorados por parte de muitos turistas, resultou 

na realização desta investigação. 

O folclore é uma “ciência” de tradições e costumes populares. A arte popular visa servir 

material ou espiritualmente o homem que a cria, dando-lhe uso para solucionar necessidades 

ou expressar sentimentos. Isto mostra a realidade composta por comunidades em constante 

transformação (Mello, 1971). Os lenços de namorados ou “Lenços dos pedidos” não têm uma 

origem revelada. Faziam parte do traje feminino cuja função era apenas decorativo. Mais tarde 

passou a desempenhar outra função: a conquista do namorado (Cabral et al 1998:38). Para a 

realização destes lenços a rapariga utilizava os seus dotes de bordadeira que haviam sido 

adquiridos na infância e depois de bordado, o lenço iria para as mãos do namorado e era ele 

que tomava a decisão de querer assumir uma relação publicamente ou não. Estes lenços 

possuem os sentimentos amorosos de uma moça em idade de casar, e esse amor era revelado 

através de símbolos amorosos como a fidelidade, dedicação e amizade (Leite:1965).  

Sendo o folclore uma forma de cultura e também uma atração turística torna-se necessário 

compreender como funciona o marketing e a comunicação da cultura
1
, do turismo e do folclore, 

para que possamos perceber como é que estes produtos podem ser aproveitados pelas suas 

lojas tradicionais para promover a cultura portuguesa e até contribuir para a economia local.  

Neste estudo, no campo do marketing turístico, considerei os contributos de autores como 

Couto (2009), que nos ajuda a perceber a evolução do turismo ao longo dos anos e como este 

pode ser melhorado através da comunicação e das vendas. Milheiro (2006) defende que como 

consequência da evolução das tecnologias existe mais informação, o que leva os 

consumidores, nomeadamente os viajantes mais críticos, a efetuar uma investigação mais 

profunda antes de decidirem o plano da sua. Como tal considera fundamental que o turismo se 

alie às tecnologias de informação e comunicação. 

 

                                                             
1
 É cultura na aceção de Colbert (2009) e Myrone (2009). 
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Perante este enquadramento teórico, formulei a pergunta que deu o mote para a 

investigação: “Como é comunicado o Folclore Português nos estabelecimentos 

comerciais?”. Procurando responder a esta questão, foram considerados como objetivos do 

projeto: 

 

1. Conhecer a estratégia de comunicação utilizada pelos estabelecimentos para os lenços 

dos namorados; 

2. Comparar estabelecimentos que comercializem os lenços dos namorados em 

diferentes regiões do país, nomeadamente na região do Minho e na região de Lisboa; 

3. Identificar se existem lenços de namorados produzidos industrialmente no mercado 

concorrencial da indústria, pois estes podem dificultar a venda dos lenços (produzidos 

à mão) nas lojas; 

4. Caracterizar os consumidores destes produtos artesanais; 

5. Propor estratégias de comunicação para estes produtos para o Turismo de Portugal. 

 

Para atingir estes objetivos, foram entrevistados profissionais de estabelecimentos 

comerciais que vendem Lenços dos Namorados, dois museus que exponham objetos de arte 

popular e ainda representantes de postos de turismo. Nos referidos espaços comerciais, foi 

também realizada a observação direta das mesmas para compreender a forma como as lojas 

utilizam os lenços dos namorados para atraírem os consumidores. 

 

A investigação permite verificar a existência de um mercado para a compra destes lenços; 

contudo, a comunicação não é feita de forma consistente pelas lojas pois, na sua maioria, 

nenhuma delas tem uma estratégia de comunicação definida para atrair os clientes. O posto de 

turismo de Viana do Castelo admite inclusivamente que o país comete o erro de não comunicar 

o lenço dos namorados. Conclui-se também que os turistas não conhecem o produto e só no 

momento em que se dirigem a estes estabelecimentos ou contactam com os ranchos 

folclóricos ocasionalmente, tomam conhecimento dos mesmos, o que suscita a sua curiosidade 

e, acaba por levá-los à compra. 

Assim, a proposta de comunicação acentuará na divulgação dos lenços dos namorados 

feita, pelo Turismo de Portugal e as lojas parceiras de folclore, no meio digital para que os 

turistas tenham a oportunidade de contactar com este produto artesanal antes de chegar ao 

local de destino; numa ação de rua sendo que haverá um rancho folclórico no aeroporto do 

Porto para que os turistas tenham a oportunidade de contactar com a cultura popular 

portuguesa e ainda, na promoção dos lenços na região do norte. 

Para uma melhor organização de conteúdos, o estudo está dividido em três partes. O 

capítulo 1 integra o enquadramento teórico da investigação, procede-se à explicação do que é 

o folclore e no que respeita aos Lenços dos Namorados, é abordada a história dos mesmos, 

desde a sua origem a para que era utilizado e, também, aborda temáticas relacionadas com o 

Marketing. Aqui definem-se alguns conceitos-chave do estudo, sobretudo de marketing, 
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marketing turístico e marketing cultural e a forma como o turismo aproveita as novas 

tecnologias para divulgar o país. 

O capítulo 2 apresenta a metodologia utilizada nesta investigação. No capítulo 3 expõem-se 

e discutem-se os resultados obtidos, que permitiram perceber quais os principais públicos-alvo 

dos lenços dos namorados e a forma como são comunicados no comércio tradicional. 

A partir desses resultados, o capítulo 4 apresentara uma sugestão de estratégia de 

comunicação a serem praticadas pelo Turismo de Portugal, entidade responsável pela gestão 

da atividade turística. Esta estratégia concentra-se apenas na divulgação de Lenços dos 

Namorados, enquanto símbolo da cultura portuguesa. 
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Capítulo 1 – A comunicação turística: o exemplo dos Lenços dos Namorados 

1.1 O folclore enquanto consumo identitário 

 

O folclore é uma “ciência” de tradições e costumes populares. Estes são passados pelas 

gerações e transmitem, lendas, provérbios, canções, danças, artesanato e religião entre outros. 

Estas atividades culturais acompanham o desenvolvimento do povo (Mello, 1971). 

A arte popular visa servir material ou espiritualmente o homem que a cria, dando-lhe uso 

para solucionar necessidades ou expressar sentimentos. Isto mostra a necessidade que o 

individuo tem para com os materiais, a forma como se adequa ao meio e a sua ligação a uma 

realidade composta por comunidades em constante transformação. 

A prática social das comunidades encarrega-se de estabelecer uma lógica das diferenças 

entre tradição e renovação. O reconhecimento das tradições é essencial para a educação e ao 

progresso cultural e esse mesmo reconhecimento, tem de conseguir analisar criticamente, 

ultrapassar aquilo que for negativo, ou seja, esquecer de uma forma lógica aquilo de que as 

tradições tiverem prestes a cair. 

Para Canejo et al. (1983), a cultura popular tem de surgir de uma forma lógica ou 

manifestar-se nas tradições mais antigas, que possuem linguagens mais simples de 

compreender, para que todos os setores de população o possam compreender. Tal como as 

“culturas cosmopolitas”, o folclore está exposto às mudanças do tempo, contudo, este continua 

a ser uma fonte infindável de “ensinamentos sobre a vida de um povo, sobre o homem e sobre 

a arte para as novas gerações”. 

 

1.1.1 O caso dos Lenços dos Namorados 

Os lenços de namorados ou “Lenços dos pedidos” não têm uma origem revelada. Os 

primeiros registos remontam ao século XVII-XVIII e mais tarde foram adaptados pelas mulheres 

do povo, dando-lhes um aspeto característico (Leite:1965). Contudo os lenços dos namorados 

começaram a ser mais utilizados pelos jovens casadoiros, da sociedade rural, no século XIX 

(Cabral et al, 1998). 

Inicialmente faziam parte do traje feminino cuja função era apenas decorativo. Mais tarde 

passou a desempenhar outra função: a conquista do namorado. O lenço dos namorados 

serviam também para iludir a vigilância dos familiares dos jovens, “onde estes comunicavam a 

sua afeição não por escrito, mas por gestos e cumplicidades” (Cabral et al 1998:38). Sendo 

assumido o compromisso entre os jovens, perante os seus familiares, trocavam-se entre o 

casal objetos com simbolismo e significado, que eram conhecidos como as “prendas de 

namorado” (Cabral et al, 1998). 

Para a realização destes lenços a rapariga utilizava os seus dotes de bordadeira que 

haviam sido adquiridos na infância. Depois de bordado, o lenço iria para as mãos do namorado 

e este tomava a decisão de o utilizar publicamente ou não. Se o fizesse estaria a mostrar o 

início de uma relação amorosa. Os lenços eram em ponto de cruz, o que obrigava a muitas 

horas de dedicação à sua confeção. Estes lenços possuem os sentimentos amorosos de uma 
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moça em idade de casar, e esse amor era revelado através de símbolos amorosos como a 

fidelidade, dedicação e amizade (Leite:1965). Os lenços são confecionados num quadrado de 

linho, ou então retirado de um lençol já usado ou mais tarde de um tecido de algodão branco. 

As jovens socorriam-se de motivos colecionados nos mapas de pontos de cruz que foram 

desenhados quando eram crianças, e depois eram utilizados nos lenços com mais empenho 

(Cabral et al, 1998). 

Devido à evolução da vida moderna, a escassez do tempo passou a ser um facto da época, 

a mulher passou a ter menos tempo para a confeção destes lenços pois a sua vida passou a 

ser muito mais intensa, então esta sentiu necessidade de ultrapassar o problema, passando a 

utilizar outros pontos mais fáceis de bordar. O vermelho e o preto que eram utilizados 

inicialmente, passaram a ser substituídos por outras cores. Estes lenços não perderam o seu 

encanto e passaram a ser acompanhados por quadras de gosto popular, dedicadas ao seu 

amado. Caso a rapariga não fosse correspondida o lenço era devolvido ou, caso o rapaz 

trocasse de namorada, o lenço regressaria à sua bordadeira acompanhado de todos os objetos 

que possuiria como fotografias, cartas, etc. Por outro lado, os lenços eram um motivo para uma 

brincadeira ou uma troca de palavras entre o rapaz e a rapariga. Durante as festas ou 

romarias, os “moços” tiravam os lenços das “moças” de forma a simular uma ligação amorosa. 

(Leite, 1965). Quando um rapaz aceitava o lenço e o exibia em público, desvendava a toda a 

comunidade o seu estado de comprometido e isso pode ser claro na seguinte quadra popular: 

 

Estes rapazes de agora 

Todos quer andar na moda 

Traz um lencinho no bolso 

Com as pontinhas de fora.
2
 

 

Caso um rapaz fosse comprometido e “roubasse” o lenço a outra rapariga, este era um 

motivo que criava desavenças entre a sua namorada e aquela a quem roubou o lenço (Leite, 

1965:7-13). 

O lenço para além de ser utilizado ao pescoço, também podia ser colocado na aba do 

chapéu ou na ponta da sua vara. Um motivo muito característico destes lenços é o facto de as 

suas quadras possuírem erros ortográficos, e o que demonstrava a ignorância ortográfica da 

bordadeira. Estes lenços, para além de fazerem parte do traje do Minho, também são usados 

no Douro Litoral, Trás-os-Montes, Beira Alta, Estremadura, Alentejo e Açores. Estes lenços 

eram bordados em função da fantasia, o Amor e devido a isso passou a ser uma causa rica e 

exuberante da manifestação artesanal portuguesa (Leite:1965).  

Depois de uma recolha exaustiva, Cabral et al. notaram que existe um esquema padrão, 

comum a todos os lenços recolhidos. A forma escolhida é sempre o quadrado, sendo que a sua 

organização no interior tem diferentes elementos decorativos e estão distribuídos desde o 

centro, aos lados, nos ângulos e na orla do lenço. É possível ver que estão sempre presentes 

                                                             
2
 CABRAL et al, 1998:42.  “O Ponto de Cruz – a grande encruzilhada do imaginário”. Museu de Arte Popular, Lisboa 
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símbolos como: os pares de namorados, as coroas, os corações, as chaves, os pombos, o 

escudo real, as silvas, e quase sempre a presença de uma mensagem escrita em verso. Os 

lenços também podiam ser guarnecidos com entremeios e remates de renda, consoante a 

criatividade da sua autora. Por vezes, esta também colocava o seu nome próprio ou apenas as 

suas iniciais (1998). 

 

1.2 - Marketing e Comunicação do Turismo e da Cultura 

 

Considerando que o tema do trabalho centra-se em propor algumas estratégias de 

comunicação para ajudar a divulgar os Lenços dos Namorados para os turistas estrangeiros, e 

sendo estes um produto cultural, é necessário abordar o marketing e a comunicação do turismo 

e da cultura. 

O turismo é uma ocupação de lazer dos indivíduos, em que estes ocupam o seu tempo 

disponível com outras atividades, que não têm possibilidade de fazer no seu dia a dia. Contudo 

o turismo cria áreas produtivas onde o objetivo é satisfazer os desejos dos seus turistas, 

criando assim a possibilidade da existência de um mercado. Todavia para que este mercado 

exista, é necessário conhecer as forças que ele pode ter para conseguir cativar esse público 

(Couto et al, 2009:103). O motivo pela qual a atividade turística cresceu é o facto distribuidores 

dos produtos turísticos, assim como os seus operadores e agentes, utilizarem uma política de 

marketing agressiva, centralizando-se no mix da comunicação. Assim nascem os pacotes 

turísticos que tentam atrair o público para novas experiências (Coelho, 1994).   

Para a contribuição do desenvolvimento turístico, Couto (1995:87) referiu alguns fatores 

como o crescimento económico, o valor das férias e as acessibilidades. 

Tendo em conta que o sistema turístico se consubstancia num conjunto de produtos e 

serviços disponíveis, num dado local e que englobam um conjunto de atividades, serviços e 

benefícios, é legítima a sua inserção num mercado próprio. Contudo, o turismo não é uma 

atividade isolada, devido às inúmeras atividades que os indivíduos possuem ao participarem 

nos subsistemas económicos, sociais, políticos, culturais, ecológicos e tecnológicos. Da mesma 

forma se torna legítima a associação do turismo ao marketing, dada a necessidade dos vários 

agentes que compõem esse mercado subsistirem no mesmo (Couto, 2009:88-90). 

O marketing é um método que as empresas encontraram para vender produtos aos seus 

clientes. O objetivo é obter lucro com os produtos e serviços prestados. Com a evolução 

tecnológica nos dias de hoje, é possível produzir em série para que os produtos sejam 

vendidos em grandes quantidades, respondendo à procura dos seus consumidores. (Lindon et 

al, 2010:28). 

 

Neste sentido importa compreender o conceito de marketing cultural, o marketing aplicado à 

cultura, para compreender como este mercado funciona e quais os seus públicos-alvo. 

Atualmente as pessoas estão muito mais informadas devido à globalização e por 

consequência, os seus gostos e consumos, tornaram-se mais diversificados, pois o leque de 
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produtos que têm à sua frente é mais variado e em maior quantidade. Não sendo muito 

diferente do marketing turístico, o marketing cultural é utilizado para servir uma organização 

(Curvelo, 2009). 

Hoje em dia os consumidores possuem um nível de instrução superior ao do passado e, 

como tal, o nível de vida também se tornou muito elevado. Tendo em conta que o acesso à 

informação é também muito mais generalizado, os consumidores passaram a ser mais 

seletivos e mais exigentes com os produtos que desejam consumir. É necessário estudar o 

perfil destes consumidores para que as empresas consigam ir ao encontro das suas 

necessidades, conseguindo obter lucros com isso (Curvelo, 2009).  

Sendo que este trabalho foca o marketing cultural, é preciso ter em atenção que a oferta 

destes produtos, não é feito da mesma maneira que a de um bem de consumo dito “normal”. 

Quando se oferece este tipo de produtos/serviços, a organização não está a satisfazer “uma 

necessidade imediata do cliente” (Curvelo, 2009:18). 

Neste género de marketing, é necessário encontrar os melhores consumidores para um 

determinado produto, ou seja, a organização já tem o produto/serviço e para que o adquiram é 

necessário que o consumidor o procure. No âmbito da cultura, o objetivo principal do marketing 

não é somente “angariar” novos consumidores, mas também o de fidelizar os seus clientes, 

sendo necessário as empresas despertarem a atenção dos seus consumidores de forma 

diferente e criativa (Curvelo:2009). 

Este género de organizações culturais não se pode focar apenas no consumidor, pois os 

clientes podem perder o interesse pelos produtos e serviços oferecidos (Boorsma, 2006). 

A questão que se coloca a este tipo de empresas é como se deve aplicar uma estratégia 

que se foque no consumidor, para que estas empresas não caminhem para a falência. Com a 

mudança no pós-modernismo no século XX as artes passaram a ser vistas como um fenómeno 

cultural e social, que permitiram a interação social. Numa perspetiva relacional confronta-se a 

estratégia de marketing cultural de produção e de consumo artístico, que resulta numa ação 

comunicativa. Este tipo de marketing também tem a necessidade de apoiar o artista e otimizá-

lo, pois as artes necessitam da presença de audiência (Boorsma, 2006). 

 

Sobre cultura, importa distinguir a “arte popular” da “erudita”, contudo focar-me-ei apenas no 

seu ponto de vista relativo à “arte popular” pois é esta com que vou trabalhar ao longo deste 

projeto (Colbert, 2009).  

Dentro daquela que é considerada “arte popular”, que é um produto tradicional, é muito mais 

fácil a sua venda porque atrai todos os tipos de públicos, seja qual for a sua condição social ou 

o seu nível académico e assim, o papel do marketeer não é tão complicado como aquele que 

tem de trabalhar com a arte dita erudita. Este também acrescenta que para se vender um 

produto cultural, é necessário estudar os hábitos do consumidor, tentar perceber o que é que o 

entusiasma e só depois se estabelece uma comunicação própria com o seu consumidor 

cultural, para o consumidor apreciador de “arte popular”, o público-alvo é muito mais vasto, 
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“independentemente do seu grau académico ou da sua origem social” (Colbert, 2009; Curvelo, 

2009:50). 

Curvelo questionou Colbert sobre “Como é que poderíamos construir uma marca nacional 

baseada na nossa arte e na nossa cultura?” (2009:54), ao qual este respondeu que para isso é 

necessário termos noção do tipo de produto que se quer oferecer, pois o mercado de turismo 

encontra-se em expansão, razão pela qual, quando uma pessoa viaja é pela necessidade de 

conhecer diferentes culturas. Para que um produto nacional se posicione no mercado 

internacional, Colbert considera que é necessário que o país se una às instituições 

culturais, que em vez de trabalharem como concorrentes, trabalhem apenas como uma 

“marca Portugal”. Só depois deste objetivo alcançado, é fundamental que as organizações 

ponderem no que o país tem para oferecer, que seja diferente e que faça força para a 

divulgação da diferença. Acrescenta-se que embora a oferta cultural na europa seja muito 

vasta, é necessário desenvolver uma marca própria que seja diferente de todas as outras. E 

por fim, François Colbert termina a sua entrevista dizendo: “Falar em marketing cultural é falar 

da promoção da obra de arte, é aumentar a sua visibilidade e a sua aceitação” (Curvelo, 

2009:55). 

O reconhecimento da existência de um mercado cultural e a comunicação e distribuição do 

mesmo é fundamental, pois um produto cultural é diferente de todos os outros. A função do 

marketing na cultura é “procurar os públicos, os segmentos potenciais para os produtos já 

criados” (Serra, 2009; Curvelo:2009). 

 
1.3 Características do Produto Turístico 

 

Milheiro (2006:54) considera que um produto turístico possui diversas finalidades e que a 

sua indústria se diferencia das outras porque produz ao mesmo tempo produtos e serviços. 

Nestes produtos, são enumeradas algumas características e de que forma os meios de 

comunicação podem ajudar a melhorar a venda dos mesmos. 

 

1. A heterogeneidade e a intangibilidade. Deve existir um planeamento por parte dos 

viajantes e para isso estes recorrem não só a empresas do setor privado como também a 

organizações públicas. Nesta situação as tecnologias de informação são importantes para os 

laços que serão estabelecidos entre as organizações e o cliente durante a organização da sua 

viagem. Caso esta ligação se quebre, tal traduz-se num mau funcionamento da indústria. A 

intangibilidade refere-se à dependência do turismo da informação pois os turistas não podem 

ver, tocar ou sentir uma viagem, antes de a comprarem. Neste caso a informação é 

fundamental principalmente no que respeita ao destino ou ao produto. Atualmente, estas 

informações são obtidas cada vez mais por meios eletrónicos como o caso da utilização da 

internet. Esta situação permitiu que a indústria do turismo se aliasse às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) possibilitando deste modo a promoção do produto turístico de 

uma forma criativa e permitindo que os viajantes se sintam mais próximos do produto. Sendo a 
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informação divulgada por este meio, é menor o nível do risco associado à compra, o que 

valoriza o produto, no ponto de vista dos seus consumidores. 

2. A internacionalidade. A indústria do turismo é a mais internacional do mundo. Isto 

exige que os produtos contenham mais informação sobre si. Os viajantes internacionais 

precisam de informação sobre vários aspetos, como os casos “dos passaportes, vacinas, taxas 

de entrada ou saída, entre outras.” Os turistas também querem ter informações sobre os 

aspetos culturais do país a visitar e até mesmo da língua falada. A dispersão geográfica implica 

a necessidade de existir uma rede de comunicações, eficiente, entre país, empresas e 

viajantes. Sem os meios de comunicação, a indústria do turismo não consegue ser eficaz a 

nível internacional. 

3. A Indústria de serviços. A indústria do turismo presta serviços e não produção de 

bens. Os meios de comunicação são indispensáveis para o turista pois permite que este efetue 

alterações em cima da hora quando necessário e ainda é possível responder às suas 

necessidades com maior rapidez e eficácia. 

Estas características tornam os produtos turísticos muito dependentes da informação o que 

é muito importante para a sua indústria. “A aplicação das TIC é fundamental para o 

crescimento e sucesso da indústria do turismo.” (Milheiro: 2006:43) 

 

1.4 Os produtos turísticos e as Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

Como já foi abordado anteriormente os produtos turísticos precisam de uma grande 

quantidade de informação devido às suas características (Milheiro, 2006:45). As tecnologias 

podem ser um forte aliado a estes produtos pois permitem que os viajantes adquiram a 

informação necessária e que façam “mudanças de planos” com maior rapidez. 

Também se verificou um crescimento na indústria do turismo, o que provocou alterações ao 

nível das preferências dos consumidores, nas suas características e na sua capacidade de 

decisão. Da mesma fora, verificou-se o aumento da competitividade entre as empresas deste 

setor. O turismo passou a ser encarado como um negócio que movimenta pessoas por motivos 

de lazer ou profissionais, e também um negócio fundamentado nas comunicações e na 

informação. Atualmente os consumidores encontram-se mais informados e mostram 

preferências por viagens que lhes proporcionam experiências únicas, mas para tal é necessário 

que estes sintam a necessidade de recolher mais informação, pois sendo estes produtos 

intangíveis não é possível aos viajantes inspecioná-los antes de serem adquiridos. Deste 

modo, estes mesmos produtos e serviços dependem da informação impressa ou audiovisual, 

tornando as comunicações e a transmissão de informação ferramentas indispensáveis no 

marketing global da indústria do turismo. Para que os turistas não passem por uma má 

experiência, o acesso à informação deve ser “de confiança, correta, apropriada e atempada é 

essencial no processo de escolha” (2006:47). Este novo comportamento dos consumidores 

obrigou os organizadores de viagens a publicar informação clara e completa, para que o 
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viajante sinta a sua necessidade satisfeita. Sendo que a competitividade aumenta e a 

quantidade de informação também, tornou-se imprescindível o recurso à tecnologia para gerir, 

distribuir e comunicar a mesma (Milheiro, 2006). 

Milheiro (2006:50) apresentou alguns exemplos das necessidades que os viajantes sentem 

quando procuram um produto ou serviço da indústria turística: informação sobre destinos 

turísticos, preços, clima, transportes, alojamento, atracões culturais, animação, informação 

antes e depois da viagem, a língua falada, entre outros. Assim as tecnologias de informação 

ganham um papel fundamental para satisfazer essas mesmas necessidades: 

 

Tabela 1 - Vantagens e venefícios para o turismo e para as TIC  

 Vantagens/Benefícios 

TIC 

Vê atividade e pesquisa (pelas necessidades 
sentidas no setor do turismo) 
Aumenta e desenvolve o emprego, 
diversificando 
Promove a inovação e o desenvolvimento de 
novas aplicações 

Turismo 

Tem como suporte as tecnologias 
apropriadas 
Estimula e preserva o emprego 
Aumenta a sua competitividade 
Pode criar serviços de valor acrescentado 
Aumenta a sua quota no mercado 
internacional 

 

 

 

Tendo em conta que os consumidores estão cada vez mais atentos e por isso cada vez 

mais críticos, as marcas têm a necessidade de entrar em diálogo com os seus consumidores, 

aderindo a esta nova forma de comunicação (Lendrevie et al, 2008:139). 

No passado dia 16 de março de 2012, realizou-se uma conferência sobre a comunicação de 

Portugal enquanto destino turístico. Uma das sessões focou a importância das TIC para 

publicitar o país. 

Com a evolução das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), estas passaram a 

ser um excelente aliado à comunicação, sobretudo a adesão às redes sociais, tal como foi 

Cardoso
3
 (2012) a internet é uma grande tendência para este mercado. A adesão aos novos 

media passou a ter uma relevante importância pois, atualmente, a sociedade vive em rede, tem 

a preocupação de se sentir, cada vez mais informado. O novo modelo de comunicação passou 

a ser baseado no suporte digital e este consiste, na possibilidade de distribuir e armazenar 

informação e, ainda, permite a interação entre o cliente e a organização, no momento 

(Sebastião, 2009:143). Para sustentar esta informação, Cabral
4
 (2012), destacou a importância 

que têm os motores de busca, como o Google, pois o cliente quando faz uma pesquisa espera 

que a informação que procura lhe chegue o mais rapidamente possível, logo, é importante que 

                                                             
3
 Gestora de Comunicação no Turismo 

4
 Consultant na OMG Consulting 
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as empresas responsáveis pelo turismo, tenham a preocupação de otimizar a pesquisa ao seu 

consumidor e ainda, otimizar pelo funil de compra, ou seja, dão ao consumidor, opções mais 

genéricas e vão transitando para opções mais específicas. Destaca-se a importância das redes 

sociais, neste setor, pois 82% da população mundial está conectada ao Facebook, e esta 

ferramenta ajuda a dar notoriedade à marca. A partir destas plataformas é possível a empresa 

dividir os grupos, segundo os seus padrões de interesse, é possível criar eventos e 

passatempos para que haja interatividade com a marca, e é mais fácil para a organização 

manter a sua informação mais atualizada. 

A Web 2.0, considerada a maior biblioteca de conteúdos multimédia, um interface da 

Internet, permite que os seus utilizadores tenham ao seu dispor inúmeras ferramentas que lhes 

permita construir uma nova “realidade”, onde têm a oportunidade de partilhar experiências e 

construir relações.
5
 

A Internet é muito recente no mercado de grande consumo. Tal deve-se a três fatores 

essenciais: a pesquisa na web tornou-se mais sofisticada e por consequência mais fácil de 

pesquisar, sobretudo pelos motores de busca tais como o NetScape, Internet Explorer, Yahoo, 

Google e Sapo; assistiu-se a um aumento de utilização de computadores pessoais, isto é, as 

pessoas deixaram de ter apenas o computador no trabalho e passaram a tê-lo em casa; e por 

fim, o aumento de conteúdos multimédia. Com isto, dá-se a evolução de novas profissões 

ligadas à web como Web Ergonomics Consultant, Social Networking Talent Reasearcher, Blog 

Spoter, entre outras e assim, a Internet traz consigo uma grande mudança na forma como as 

empresas devem abordar o mercado em geral e sobretudo o consumidor. A abordagem das 

empresas passam a ser proactiva, onde toda a atenção do consumidor está focada na 

experiência do consumo (Dionísio et al, 2011). 

 

1.5. Consumo de produtos culturais 

 

O modelo Anglo-Americano defende que os estudiosos da arte popular veem o folclore 

como uma arte. O mesmo caso não se aplica pelos antropólogos e especialistas em cultura. 

Para estes, os produtos culturais têm apenas uma função simbólica. Numa perspetiva diferente 

de arte, outros estudiosos da cultura consideram que estes produtos fazem parte de um 

conjunto de sentimentos e desejos comuns e devido a isso não podem ser considerados como 

arte (Myrone, 2009). 

Myrone (2009) defende que a cultura “folk” não pode ser definida como arte. Para si a 

consideração da arte popular como um mercado foi um ato de cinismo para servir os interesses 

dos colecionadores, pois a cultura popular é baseada no seio das comunidades e expressa 

                                                             
5
 Conferência realizada no dia 16 de março de 2012, “Portugal – Destino a Comunicar”, no Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Politicas, da Universidade Técnica de Lisboa, com os Oradores: Susana Cardoso e Milene Cabral 

em “A comunicação do destino Portugal: Campanhas”. 
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valores coletivos, é tocada por valores extremos e, por isso, comprova-se que a maior parte 

dos consumidores destes artigos da “arte do folclore” são colecionadores
6
. 

Sintas e Álvarez (2002)  frisam que a vida social dos indivíduos é formada pelo capital 

social, e este pode ser avaliado como cultural, educacional e financeiro. O espaço onde estes 

se inserem podem ser divididos por subespaços, e nestes subespaços, existe o consumo de 

produtos culturais, e quem os consome tem padrões de consumo muito diferentes daqueles 

que não consomem produtos culturais, como por exemplo, aqueles que têm capital cultural, 

educacional e financeiro pertencem a uma classe dominante e devido a isso existe uma 

tendência maior para a escolha deste género de produtos. 

Estes autores mostraram um estudo que consistia em conhecer os hábitos culturais dos 

espanhóis, e comprovam que o consumo de produtos culturais tais como as danças regionais, 

touradas, folclore e exposições se deve à influência oral cultural, através da criação de 

familiaridade com um determinado código ou linguagem desses produtos.  

Os consumidores de produtos culturais como folclore, tourada, danças regionais têm um 

baixo nível de escolaridade (apenas o ensino básico). Ainda assim aqueles consumidores que 

têm o ensino primário e secundário, pertencendo a uma classe social mais elevada que os 

anteriores, são aqueles que mais consomem produtos associados ao consumo de massas ou 

“fashion” e são os últimos a consumir produtos clássicos e tradicionais. Para além disso, são 

quem tem níveis mais baixos de consumo, comparativamente aqueles que pertencem a uma 

classe social mais elevada e têm o ensino superior. 

Pode acrescentar-se que os padrões de consumo dos homens e das mulheres são 

diferentes, pois o sexo masculino só começa a consumir produtos associados aos valores 

tradicionais à medida que vai envelhecendo, e apesar do que se passa com o sexo feminino 

mas, estas consomem mais produtos culturais ao longo da sua vida com o intuito de se 

realizarem pessoalmente. 

Os produtos culturais também têm algumas características simbólicas, ou seja, cada 

característica pode demonstrar uma determinada classe social dos consumidores. Aqueles que 

consomem os produtos de “cultura popular” por norma têm estudos mais baixos e aqueles que 

têm estudos superiores tendem a consumir produtos modernos e, no que respeita à cultura, 

apenas se interessa por teatro, óperas, jazz, etc.. Contudo, ressalva-se que à medida que os 

indivíduos vão envelhecendo vão tendo uma maior abertura para o consumo dos produtos 

associados aos valores tradicionais
7
 (Sintas J. et al:2002). 

 

1.6. A marca nos produtos tradicionais 

 

Sendo que um produto cultural possui características simbólicas, para que este desperte a 

atenção de novos consumidores, a marca pode ser uma ajuda. A marca de um produto é um 

símbolo muito importante pois, transmite aos consumidores: qualidade, estatuto social, 

                                                             
6
 Artigo publicado em “Visual Culture in Britain”, por Martin Myrone (2009) 

7 Artigo publicado no “Journal of Cultural Economics 26:115-138 (2002) 
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identidade própria, identidade de um grupo, valores, tradições familiares e tradições nacionais. 

A confiança e fiabilidade dos produtos de marca (Strizhakova et al. 2008) têm sido a chave 

para as vendas ao longo do tempo, e a qualidade é um forte sinal para atrair os consumidores. 

Em conjunto com outros autores, Strizhakova explica que do ponto de vista dos consumidores, 

aqueles que vivem em países desenvolvidos associam os produtos de marca, a algo de alta 

qualidade. Nos países em vias de desenvolvimento tais como, a India e a Europa Central, a 

qualidade desempenha um papel muito importante para os seus consumidores, visto que estes 

não dão preferência aos seus produtos locais porque têm a perceção de que os mesmos são 

de baixa qualidade. 

A marca é uma garantia de origem e qualidade que diminui o risco para o cliente. “Assegura 

uma boa performance dos produtos/serviços comercializados com o seu nome, 

independentemente do local.” (Lendrevie et al, 2008:136). No caso da comunicação 

internacional, esta potencia a notoriedade das marcas globais e dá mais segurança aos turistas 

quando escolhem a marca que vão consumir. As imagens de marca diferenciam os produtos 

entre si e, por isso, os preços são muito diferentes mesmo com produtos com as mesmas 

características. 

 Strizhakova (2008) avançou com a teoria de que os produtos de marca caracterizam o “eu” 

dos consumidores, Lendrevie (2008:136) defende que quando o consumidor compra uma 

marca, este está a dar uma valorização a si próprio. Desde então outros investigadores têm 

trocado ideias com o objetivo de perceber como integrar os seus consumidores com os 

produtos e como utilizar significados associados a produtos de marca para comunicar aspetos 

da sua identidade (Strizhakova et al., 2008). 

Aaker et al (2001) descobriram que, as personalidades nos produtos são ícones muito 

importantes para conquistar os consumidores, porque esses mesmos símbolos representam 

culturalmente, crenças que são partilhadas e exaltam uma relação complexa entre as pessoas 

e a cultura. 

Os produtos de marca são uma grande força para a identidade de um grupo, porque estes 

podem fazer com que as pessoas se identifiquem/associem a outras pessoas que utilizem uma 

determinada marca. Os produtos de marca têm preços e significados diferentes, o que pode 

conduzir a um status e, as empresas tentam com que os seus produtos/marcas tomem uma 

posição de status no mercado. Porém os consumidores tentam comprar marcas que lhes 

atribua um status social mais elevado, com o intuito de melhorar e comunicar para os outros a 

sua própria condição social. Outro autor referido neste artigo é, Holt (2002) e este afirma que 

segundo a teoria da cultura do consumo, os consumidores associam significados à marca dos 

produtos, impulsionados pelas campanhas de marketing que se esforçam para ganhar 

benefícios para o seu produto e destacar os atributos do mesmo com qualidade. 

Um outro motivo pela qual os consumidores compram determinados produtos/marcas, 

devem-se ao significado que as tradições têm. Estas tradições são baseadas na história da 

família e do património nacional (Strizhakova et al. :2008).
[3]
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Em contrapartida, Sintas (2002) explica que os consumidores fazem as suas escolhas a 

partir de características ou propriedades que lhes estão associados e que estão ao seu alcance 

tais como, os preços dos produtos e as suas preferências pessoais, e o consumidor quando faz 

a sua opção tenta conjugar o mesmo preço pelo produto que tiver um maior número de 

características que o satisfaçam. Ou seja, primeiro o consumidor olha ao preço e depois opta 

por escolher que vai ao encontro daquele que tiver mais características desejadas. Um dos 

resultados obtidos no estudo destes autores é demonstrar que existe um novo consumidor. 

 

1.7 - Definição, evolução e estratégias de comunicação 

 

A estratégia do marketing turístico conjuga as decisões de uma empresa com os objetivos 

da organização turística, pensando na melhor forma como vão colocar em prática os seus 

meios para atingir estes mesmos objetivos, nos mercados que desejam alcançar. Esta 

conjugação permite que se defina a relação da empresa com o meio, com os mercados, com 

os seus clientes, com a concorrência, com os diferentes alvos de mercado, o seu 

posicionamento no mercado, a definição dos seus objetivos de marketing e a explicação do seu 

pacote de produtos e serviços que querem oferecer, assim como a sua política de marketing-

mix que deve ser desenvolvida. (Couto et al, 2009). 

Os objetivos de marketing podem surgir a vários níveis, desde as organizações nacionais, 

às regionais, locais de turismo e ao nível das empresas turísticas (Carvalho:1996). As 

Pequenas e Médias Empresas (PME) além de criarem emprego, também têm um papel 

fundamental no turismo e no desenvolvimento regional (Milheiro, 2006). 

Quando se pretende vender um produto específico dirigido a um determinado Target, Couto 

identifica os objetivos de marketing de uma empresa turística, que são: 

 Satisfazer as necessidades do turista. Considerando que a empresa tem conhecimentos 

sobre o mercado alvo, sabe identificar as necessidades dos consumidores e consegue 

desenvolver as suas competências para satisfazer essas mesmas necessidades; 

 Maximizar o lucro, criando uma variedade de produtos que influenciem os turistas a 

aumentar os seus gastos; 

 Conseguir sobreviver aos períodos de recessão económica, tentando reduzir os preços; 

 Aumentar o volume de vendas, mesmo que para isso tenha de recorrer a algumas 

promoções e descontos (Couto et al: 2009). 

 

O marketing-mix é composto pelas seguintes variáveis: produto, preço, distribuição e 

comunicação. As decisões da empresa dependem do perfil do seu consumidor, das 

necessidades e comportamentos dos segmentos de mercado, das respostas face aos 

incentivos promocionais do marketing-mix pois serve para aumentar ao máximo o lucro dos 

produtos turísticos conseguindo definir o produto mais adequado para venda, a fixar o preço do 

mesmo, escolher quais os meios mais adequados para a distribuição do produto/serviço 
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turístico e ainda, construir uma imagem e uma mensagem promocional de acordo com o 

posicionamento que a empresa quer atingir.  

No entanto as pequenas empresas normalmente não detêm know how aos níveis do 

marketing e da tecnologia, e além disto pouco conhecem o comportamento dos mercados 

estando limitadas no acesso e aos canais de distribuição. No caso dos estabelecimentos de 

alojamento na Europa, não “constam no sistema de reservas ou de distribuição das 

companhias aéreas que serve os agentes de viagens pelo mundo.” (Milheiro, 2006). 

O marketing também funciona a nível dos locais de turismo tendo objetivos a atingir tais 

como: as receitas do turismo, diversificar a oferta de produtos turísticos para que estes 

respondam às necessidades dos turistas, também visa diminuir a sazonalidade dos produtos 

para que os mesmos sejam procurados durante todo o ano, tenta desenvolver as zonas 

interiores colocando pontos de atração turística para que os mesmos não entrem em 

desertificação, preserva os recursos naturais e culturais porque são componentes essenciais 

para o desenvolvimento turístico e ainda tenta criar condições de acolhimento, fornecer a 

informação necessária para orientar os turistas de forma a satisfazer as necessidades que o 

turismo assim exige. Por outro lado quando o marketing é direcionado a um mercado mais 

específico, é necessário definir alguns objetivos de marketing, tais como: criar, manter e 

melhorar a imagem do produto turístico nacional nesse mesmo mercado, para que o produto 

ganhe posicionamento no mercado turístico (como o caso do lenço dos namorados) pois a sua 

imagem passa pela marca e as características do mesmo valoriza a imagem do destino 

turístico, e criando um conjunto de expectativas por parte do seu consumidor também ajuda a 

desenvolver a procura pelo turismo nacional e ainda permitindo que se aumente o número 

médio de dias de estadia (Couto et al, 2009:108-110). Tal contribui para uma revitalização 

económica nacional, pois os lenços dos namorados podem tornar-se numa forma de despertar 

interesse, por parte dos turistas, em visitar a região da origem dos mesmos. 

 

Para contribuir para o sucesso da comercialização dos produtos turísticos as tecnologias da 

comunicação e informação são uns grandes aliados, pois estes permitem aproximar a 

produção e o consumo turísticos. Estas ferramentas são utilizadas para permitir “a promoção 

da oferta a nível global, com mensagens que podem ser dirigidas e personalizadas e ao reduzir 

a extensão do canal de distribuição turística, eliminando, no caminho, agentes de 

intermediação” (Couto et al, 2009:138). 

Os fluxos turísticos internacionais são uma grande força para o comércio internacional 

porque nos períodos de 1960 e 2000, o total de turistas internacionais duplicou (Faias:2006). 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 

existem novas formas de turismo. Estas “são inovadoras, dirigidas a determinados segmentos 

e nichos de mercado e com maior envolvimento na defesa do ambiente”. A organização 

acrescenta que as alterações demográficas têm contribuído para o aumento rápido da divisão 

dos produtos turísticos e para a criação de novas formas de turismo. Este “novo turismo” é um 
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é segmentado e adapta-se às necessidades dos turistas é, portanto, personalizado 

(OCDE:2006). 

A procura turística é um “privilégio do mundo industrializado, que já atingiu um nível de vida 

que lhe permite deter rendimento disponível para férias e, consequentemente, para fazer 

turismo”. A Organização Mundial de Turismo (OMT) considera que o turismo internacional 

aumentaria a nível global nos períodos de 2000-2010 (Couto et al, 2009:148). 

Os autores preveem um aumento da procura turística na próxima década devido a novas 

necessidades, desejos e interesses dos clientes e têm a expectativa de que a oferta turística irá 

responder de uma forma prestável e personalizada. Os conceitos de wellness, natureza, cultura 

e design irão afirmar-se perante o desinteresse por conceitos massificados. Consideram que os 

nichos de mercado terão um papel essencial na nova procura turística, pois estes mostrarão 

maior interesse por produtos turísticos mais específicos, tais como: Desporto, aventura, cultura, 

cosmopolitismo, rotas vinícolas e gastronómicas, a distinção e o turismo em espaço rural 

(Couto et al:2009). 

Não obstante do que foi aqui referido existem ainda propostas de desenvolvimento turístico 

em Portugal até ao ano de 2015, e que se relacionam com a promoção do folclore português e, 

em concreto, dos lenços dos namorados: 

1. Reforçar a diversidade em recursos atrativos a curtas distâncias para desenvolver o 

touring cultural e paisagístico considerando que, o touring em 2004 contou com 44 milhões 

de viagens de europeus e estima-se que até 2015 haja um aumento anual entre os 5% e 

os 7%; 

2. É importante melhorar o produto turístico de negócios devido à quantidade de vezes que 

acontece, sendo uma forma de reduzir a sazonalidade dos destinos. 

3. Tornar Portugal num destino por excelência do produto Gastronomia e Vinhos, 

beneficiando as regiões do Douro e Alentejo. (Atualmente o produto não está ainda bem 

estruturado porque os museus/caves de vinho estão pouco adaptados à atividade 

turística.) (Turismo de Portugal, 2007), ambiente no qual se insere os lenços dos 

namorados. 

  

A partir de estudos realizados por Milheiro (2006) para saber qual o perfil dos turistas 

estrangeiros em Portugal, apurou-se que as idades dos mesmos variam entre os 30-44 anos. 

Contudo as nacionalidades que mais nos visitam são a Inglesa, Italiana e Espanhola sendo que 

maioria dos ingleses tem 60 anos, e os italianos e espanhóis 30 anos. É também exposto que o 

motivo pelo qual os estrangeiros procuram o nosso país é, em primeiro lugar, a visitas a 

familiares e amigos, em segundo lugar por razões de negócios, e em terceiro lugar para 

atividades profissionais ou culturais.  
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Capítulo 2 – Metodologia 

2.1 Objetivos de investigação 

Procurando perceber de que forma o Folclore e, em particular, os lenços dos namorados 

são promovidos, contribuindo para a comunicação de Portugal enquanto destino turístico, 

levantou-se a questão “Como é comunicado o Folclore Português nos estabelecimentos 

comerciais?”. Para encontrar respostas a esta pergunta, foram definidos como objetivos: 

1. Conhecer a estratégia de comunicação utilizada pelos estabelecimento para os lenços 

dos namorados; 

2. Comparar estabelecimentos que comercializem os lenços dos namorados em 

diferentes regiões do país, nomeadamente na região do Minho e na região de Lisboa; 

3. Identificar se existem lenços de namorados produzidos industrialmente no mercado 

concorrencial da indústria porque estes podem dificultar a venda dos lenços 

(produzidos à mão) nas lojas 

4. Caracterizar os consumidores destes produtos artesanais; 

5. Propor estratégias de comunicação para estes produtos para o Turismo de Portugal. 

 

2.2 Técnicas e objetos de estudo 

Para atingir os objetivos estipulados apliquei técnicas metodológicas declarativas e não 

declarativas. 

 

Realizei entrevistas qualitativas exploratórias às lojas, localizadas em Lisboa, capital do país 

e na região do Minho, de onde os lenços dos namorados são originários, para perceber como 

são realizadas as vendas destes produtos, a sua estratégia de comunicação e que tipo de 

clientes é que os procura, dando maior importância à venda dos lenços dos namorados. Estas 

entrevistas viriam a permitir também detetar diferenças entre os estabelecimentos das duas 

regiões. As entrevistas foram efetuadas a cinco lojas, três delas na região do Minho (duas em 

Vila Verde – “Teciborda” e “Aliança Artesanal” - e uma em Ponte da Barca – “O Fumeirinho”) e 

duas em Lisboa (“Casa Bordados da Madeira” e “Casa Cerâmica”), entre os dias 22 de abril e 

10 de maio de 2012. Foram selecionadas estas lojas porque vendem artigos de folclore e 

porque eu tinha maior facilidade de acesso às mesmas, e a razão pela qual de haver uma 

diferença regional entre o Minho e Lisboa, serve para ajudar a perceber se existe uma 

diferença de clientes e de estratégia de venda, entre as lojas do Minho e das de Lisboa. Estas 

Tabela 2 - Fases de investigação 

1ª fase 
5 Entrevistas a lojas tradicionais 

Observação Direta 

2ª fase 
2 Entrevistas a postos de turismo e uma 

entrevista ao Museu de Arte Popular 

3ª fase Tratamento dos dados 

4ª fase 
Análise Documental de documentos do 

Turismo de Portugal 



 
 

21 

entrevistas classificam-se como semiestruturada: as questões que fiz são de resposta livre ou 

aberta, e o guião criado não é rígido, permitindo a colocação de novas questões. Das cinco, 

quatro entrevistas foram realizadas presencialmente, e a entrevista ao representante da 

“Aliança Artesanal” foi realizada via correio eletrónico. 

Para perceber de que forma os produtos tradicionais estão dispostos nas lojas, 

nomeadamente os lenços dos namorados, procedi à realização da observação direta
8
, que 

permite que o investigador se insira no contexto social e cultural que se pretende estudar, 

cenário ideal para “descrever as suas ações e compreender, mediante com processo de 

identificação, as suas motivações e expectativas” (Moreira, 2007: 179). Deste modo pude 

perceber se a disposição dos produtos pode ter, ou não, influência na tomada de decisão da 

compra dos clientes. Nesta investigação é o investigador que seleciona os objetos de análise, e 

decide o que quer perguntar e confirmar aquilo que é do seu interesse, no decorrer da própria 

investigação (Moreira:2007). 

A par das lojas, foram também entrevistados representantes de postos de turismo, um de 

Viana do Castelo e outro de Lisboa, e ainda a um profissional do Museu de Arte Popular, para 

ter mais fontes que sustentem as afirmações feitas a partir das entrevistas realizadas nos 

estabelecimentos populares e para tentar perceber se os turistas estrangeiros, quando visitam 

o nosso país, já sabem que tipo de artesanato pretendem ver e adquirir. 

Por fim, foi realizada uma análise documental de documentos do Turismo de Portugal, 

organização responsável pela gestão do turismo a nível nacional, para perceber de que forma 

tem evoluído o número de turistas e os seus hábitos de consumo em território nacional, 

procurando perceber que tipo de estratégias podem ser aplicadas na comunicação dos lenços 

dos namorados, atingindo mais facilmente o público-alvo.  

 

 

 

                                                             
8
 O Plano de Observação encontra-se no anexo 4. 



 

Capítulo 3 – Lenços dos Namorados – riqueza por comunicar 

3.1 Os postos de venda 

Tabela 3 - Resultados das entrevistas realizadas nos estabelecimentos comerciais 

Lojas Antiguidade Artigos Consumidor Lenços Comunicação 

Teciborda 
Mais de 20 
anos 

Produtos 
Regionais e 
Loiças 

Folcloristas e emigrantes portugueses. Por 
serem uma comunidade que está inserida 
no meio do folclore já têm conhecimento 
sobre os lenços dos namorados. 

As pessoas procuram o tema dos lenços dos 
namorados. 
As cores e os bordados são das características, dos 
lenços, mais apreciadas. 
O preço é influenciado pelo trabalho realizado e pelo 
tamanho do lenço. 
Reconhece a existência de concorrência industrial. 

Não existe nenhuma estratégia de 
arrumação dos Lenços. 
Fazem encomendas para o território 
nacional e para o estrangeiro. 
A loja tem plataformas digitais. 

O Fumeirinho 
Mais de 20 
anos 

Produtos 
Regionais e 
Loiças 

Folcloristas e emigrantes portugueses. Por 
serem uma comunidade que está inserida 
no meio do folclore já têm conhecimento 
sobre os lenços dos namorados, as 
pessoas que são fora do meio, 
nomeadamente os turistas nacionais, não 
têm conhecimento. 

As pessoas procuram o tema dos lenços dos 
namorados. 
As cores e os bordados são das características, dos 
lenços, mais apreciadas. 
O preço é influenciado pelo trabalho realizado e pelo 
tamanho do lenço. 
Reconhece a existência de concorrência industrial. 

Não existe nenhuma estratégia de 
arrumação dos Lenços. 
Fazem encomendas para o território 
nacional e para o estrangeiro. 
A loja tem plataformas digitais. 

Aliança 
Artesanal 

Mais de 20 
anos 

Lenços dos 
Namorados 

Entre os 35 e os 60 anos, classe média 
alta. Considerando que a cooperativa se 
dedica à venda dos lenços dos namorados, 
os seus consumidores já conhecem o 
produto. 

As cores e os bordados são das características, dos 
lenços, mais apreciadas. 
O preço é influenciado pelo trabalho realizado e pelo 
tamanho do lenço. 
Reconhece a existência de concorrência industrial. 

Existe uma estratégia de arrumação. 
Fazem encomendas para o território 
nacional e para o estrangeiro. 
A loja tem plataformas digitais. 

Casa 
Bordados da 

Madeira 

Mais de 20 
anos 

Produtos 
Regionais e 
Loiças 

Turistas Estrangeiros. São muito poucos 
aqueles que conhecem os lenços dos 
namorados. 

As cores e os bordados são das características, dos 
lenços, mais apreciadas. 
O preço é influenciado pelo trabalho realizado e pelo 
tamanho do lenço. 
Reconhece a existência de concorrência industrial. 

Não existe nenhuma estratégia de 
arrumação dos Lenços. 
Fazem encomendas para o território 
nacional e para o estrangeiro. 
A loja tem plataformas digitais. 

Casa 
Cerâmica 

5 anos 
Produtos 
Regionais e 
Loiças 

Turistas Estrangeiros. São muito poucos 
aqueles que conhecem os lenços dos 
namorados. 

As cores e os bordados são das características, dos 
lenços, mais apreciadas. 
O preço é influenciado pelo trabalho realizado e pelo 
tamanho do lenço. 
Desconhece a concorrência industrial. 

Existe uma estratégia de arrumação. 
Não fazem encomendas. 
Não tem plataformas digitais. 
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Para ajudar a compreender como é feita a comunicação dos lenços dos namorados, nas 

lojas e para perceber quem são os consumidores das mesmas e o que eles consomem, foram 

selecionadas 5 lojas, e todas as entrevistas foram feitas presencialmente excetuando uma cuja 

entrevista foi feita por email. 

Das lojas entrevistas, duas são da região de Lisboa e as outras três da região do Minho. 

 

a) Antiguidade 

Quanto à primeira questão é de salientar que das cinco lojas, quatro são lojas muito antigas, 

com mais de 20 anos, exceto a “Casa Cerâmica”, em Lisboa que tem apenas cinco anos de 

existência. 

 

b) Artigos 

A segunda questão remete para os produtos mais procurados nas lojas entrevistadas, e 

sendo elas, na sua maioria, loja de produtos regionais, a resposta em comum é que os 

produtos da “terra” são os mais procurados e as loiças, sendo que a resposta da “Aliança 

Artesanal” em Vila Verde, sendo ela uma cooperativa que apenas produz lenços dos 

namorados, consideram que são muito procurados por causa dos lenços. 

Relativamente à terceira questão, esta importa saber se as lojas entrevistadas, desde a sua 

existência, se já vendiam artigos de folclore, todas responderam afirmativamente, exceto “O 

Fumeirinho” de Ponte da Barca, que no início, o seu comércio era dedicado à garrafeira e só 

mais tarde é que se dedicaram à venda de artesanato. 

 

c) Consumidor 

A quarta questão pergunta, de todos os clientes que recebe quem é que procura estes 

artigos de folclore, existe uma grande diferença entre as respostas da região minhota, para a 

região alfacinha. Pois as respostas, na área de Lisboa são comuns, onde as duas lojas 

afirmam que os seus principais clientes são os turistas estrangeiros. A vendedora da loja “Casa 

Bordados da Madeira” afirmou que “Nós trabalhamos mais com o turismo (…) O turista é mais 

difícil, mas ouviu falar e então acaba por comprar”. Já esta situação não se verifica na região 

minhota, em que todas as lojas entrevistadas, respondem que o seu consumidor não é o 

turista, mas sim todos aqueles que andam no meio do folclore e os emigrantes portugueses. A 

vendedora da loja “O Fumeirinho”, foca as “…as pessoas, mesmo, cá do folclore e portugueses 

que estão lá fora (…) e turistas, não!”. Relativamente à “Aliança Artesanal”, esta não respondeu 

à questão colocada. 

 

d) Lenços 

Quanto à quinta questão, esta pergunta se os vendedores consideram que os lenços dos 

namorados são dos produtos mais procurados nas lojas, e em todas as lojas, exceto na 
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“Aliança Artesanal” responderam que os lenços dos namorados embora não sejam os mais 

procurados, o cliente procura por outras peças que tenham o “tema” dos lenços dos 

namorados. Na loja “Teciborda” a vendedora ressalva “As pessoas procuram tudo o que tenha 

os motivos dos Lenços”. Entenda-se que na Aliança Artesanal, esta situação não acontece, 

pois este grupo dedica-se exclusivamente à venda dos lenços dos namorados. Já na loja “O 

Fumeirinho”, a vendedora diz, que de facto, os lenços dos namorados até são bastante 

procurados, contudo, em resposta a outra questão que se segue, o cliente português acaba por 

desistir em efetuar a compra, pois tal como fundamentou a responsável de Relações Públicas 

da “Aliança Artesanal” “Agora com as medidas de austeridade e, porque se trata de um produto 

que não é de primeira necessidade, os lenços tem merecido reparos como sendo “caros” ”. 

A questão sobre os comentários que os vendedores ouvem, relativamente aos lenços dos 

namorados, as respostas são todas em comum, em que dizem que os clientes gostam e o que 

os “chama” mais à atenção é o bordado, as cores e o facto de serem produtos manufaturados, 

contudo, mesmo que gostem, pela razão em cima escrito, as pessoas desistem de comprar 

este produto, pois sendo algo que acaba por não ter utilidade, torna-se num produto bastante 

caro. 

Relativamente à forma como o preço dos lenços dos namorados é determinado, todas as 

lojas responderam o mesmo. Tudo depende do trabalho que o lenço tenha e o seu tamanho, 

pois tal como a “Aliança Artesanal” disse “Há lenços que demoram um dia e meio a ser 

bordados e outros há que demoram mês e meio a serem bordados”. Na loja “O Fumeirinho” a 

vendedora diz “É consoante o tempo que leva e o que se gasta. Porque é o linho, a linha que 

se gasta e é caro!”. 

 

 

e) Comunicação 

Quanto à pergunta, sobre se o cliente já conhece o lenço ou se encontra o lenço no 

momento, as respostas são um pouco variadas. Nas lojas em Lisboa, como estas afirmam que 

trabalham exclusivamente com o turismo, dizem que normalmente o turista não vem à procura 

do lenço e quando se depara com o mesmo, acaba por ser influenciado a levá-lo como disse a 

vendedora da loja “Casa Cerâmica” “Algumas vezes vêm à procura, especificamente, de um 

produto que ouviram falar, ou viram em livros. Outras vezes, são influenciados e nós estamos 

aqui para isso…”. 

Nos casos da “Teciborda” e da Aliança Artesanal, os clientes quando entram “em contacto” 

com a loja, vão especificamente à procura dos lenços dos namorados. Já na loja “O 

Fumeirinho”, esta afirma que o lenço dos namorados é dos produtos menos procurados no seu 

estabelecimento, pois as pessoas que lá vão, vão com a intenção de comprar um produto da 

“terra”. 

Das cinco lojas entrevistadas, duas delas responderam que têm uma estratégia de 

comunicação, que são a “Aliança Artesanal” em Vila Verde e a “Casa Cerâmica” em Lisboa. A 

primeira loja diz que a sua estratégia é para dignificar o produto, e a “Casa Cerâmica” diz que 
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têm um lenço exposto à porta da loja, para chamar à atenção do cliente “Qualquer pessoa para 

à porta por causa do lenço dos namorados”. 

Quanto à questão sobre as encomendas e para que local é que as lojas enviam essas 

mesmas encomendas, apenas a loja “Casa Cerâmica” respondeu negativamente. As restantes 

afirmaram que faziam encomendas, contudo, os locais para onde são enviadas, só varia na loja 

“Casa Bordados da Madeira”. As lojas minhotas, além de enviarem para todo o território 

nacional, focando sempre que são para pessoas que estão no meio do folclore, recebem 

encomendas das comunidades portuguesas, sobretudo daqueles que são emigrantes em 

França. O caso da loja “Casa Bordados da Madeira”, em Lisboa é a única que focou as 

encomendas para os turistas estrangeiros. 

Relativamente ao conhecimento, das lojas, sobre a concorrência industrial, apenas uma 

respondeu que não sabia da sua existência, mas as restantes responderam afirmativamente à 

questão, onde destacam mais a existência de estampados. 

Quando se questionou as lojas sobre a existência de algum site e/ou rede social, todas elas 

afirmaram que já tinham uma coisa ou outra, ou que já tinham um site em construção, exceto a 

loja “Casa Cerâmica” que afirma que não tem nem uma coisa e nem outra, porque “não 

interessa à patroa”. Aqueles que responderam afirmativamente, informaram que o site e/ou a 

rede social, servem para divulgar o artesanato português e dar a o possibilidade, aqueles que 

visitam a página, de fazerem encomendas, pois os sites permitem que se façam compras 

online dos artigos das lojas.
9
 

 

3.2. Oferta tradicional e oferta industrial 

 

Os lenços dos namorados são um produto tradicional. A sua história evidência a sua 

produção artesanal. Os artigos manufaturados são comercializados em lojas – pequenos 

vendedores - e em casas particulares. 

Contudo com a evolução dos meios tecnológicos, além de produzirem em maiores 

quantidades e serem muito mais rápidos, tornam os produtos mais baratos. E isto passou, 

também, a fazer-se com os lenços dos namorados. Das cinco entrevistas realizadas podemos 

concluir que apesar de nas lojas tradicionais na região do Minho a generalidade dos artigos 

serem manufaturados, há a possibilidade de encontrarmos o padrão dos lenços em artigos 

para decoração da casa (como toalhas de mesa, fronhas de almofada, loiças, etc.) como vou 

poder confirmar a partir das entrevistas realizadas. 

Os vendedores destes artigos produzidos em massa e mais baratos na região do Minho 

representam a concorrência dos estabelecimentos tradicionais que comercializam os lenços 

dos namorados manufaturados e, por isso, mais caros. No momento da compra, apesar das 

diferenças estéticas evidentes, o preço pode ser um fator de maior peso na decisão do 

consumidor.  

                                                             
9
 Em complemento às respostas aqui apresentadas, é possível ter acesso ao corpo da entrevista e à transcrição das 

mesmas nos anexos 1 e 5. 
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Já em Lisboa não se verifica a existência de concorrência a este nível. Contudo, apesar de 

não os comercializarem, as lojistas afirmam conhecer a existência de lenços industrializados. 

 

3.3 Análise do plano de observação às lojas 

 

Para compreender de que forma se encontram organizados os espaços onde são 

comercializados os lenços dos namorados, procedeu-se à observação direta dos mesmos. 

Esta análise foi feita em quatro lojas: Teciborda (Vila Verde), O Fumeirinho (Ponte da Barca), 

Casa Bordados da Madeira (Lisboa) e Casa Cerâmica (Lisboa), entre os dias 22 de abril e 10 

de maio de 2012
10

. 

Em três estabelecimentos (Teciborda, O Fumeirinho e a Casa Cerâmica) o lenço dos 

namorados estava exposto nas lojas, à vista dos clientes, sendo que nessas mesmas lojas é 

mais fácil para o cliente deparar-se com eles. Os lenços estão colocados na montra da loja, 

nas prateleiras à entrada ou no interior da mesma. No caso da loja “O Fumeirinho” em Ponte 

da Barca, existe uma placa, no interior da loja, com os diversos lenços pendurados. 

No caso da loja “Casa Bordados da Madeira”, os lenços não estão visíveis ao cliente. 

Estavam pendurados numa parede, tapados por outros produtos. 

Todas as lojas onde se fez a observação têm os lenços pendurados na loja. Na loja 

“Teciborda” em Vila Verde também, à disposição dos clientes existe um amontoado de vários 

tipos de lenços nas prateleiras. Para além disto, os quatro estabelecimentos apresentam 

lenços com os diversos padrões misturados, encontram-se pendurados. Uma vez pendurados, 

o visionamento destes artigos torna-se mais fácil de visualizar por parte dos clientes. Por outro 

lado, quando estão amontoados, como acontece com a loja “Teciborda”, o consumidor é 

obrigado a mexer em todos os lenços até encontrar aquele que mais lhe agrada. 

Existe uma diferença entre as lojas observadas no Minho e em Lisboa no que diz respeito 

ao número de lenços expostos, sendo que as primeiras têm uma oferta mais variada do que as 

segundas.  

Na loja “Teciborda” em Vila Verde, existem 14 modelos de lenços dos namorados, na loja 

“O Fumeirinho” em Ponte da Barca, existem 6 modelos, na “Casa Bordados da Madeira”, em 

Lisboa tem apenas 2 modelos e por fim na “Casa Cerâmica”, em Lisboa há 4 modelos de 

lenços. 

O preço dos lenços dos namorados varia de loja para loja. O valor mais baixo encontrado é 

de 20€, na loja de Ponte da Barca. O preço mais elevado é de 300€, na loja em Vila Verde. No 

caso das duas lojas em Lisboa, o valor mais baixo dos lenços é de 30€ em ambas as lojas e o 

mais elevado é de 150€ na loja “Casa Cerâmica”.
11

 Há contudo a reafirmar que estes preços 

variam com materiais utilizados no fabrico dos lenços, assim como as técnicas e tempo na sua 

confeção. 

                                                             
10

 Esta observação foi feita em apenas quatro lojas porque não consegui ter acesso à Aliança Artesanal. Esta loja 

encontrava-se fechada e devido à distância geográfica só me foi possível fazer a entrevista via email. 
11

 Estes dados podem ser verificados a partir do plano de observação que se encontra disponível nos anexos 2 e 4 
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3.4 Os Postos de Turismo  

 

Para ajudar a compreender de que forma é que o país promove a cultura portuguesa, 

nomeadamente os lenços dos namorados, foram realizadas duas entrevistas presenciais a dois 

postos de turismo, uma em Viana do Castelo no dia 09/06/2012 e outra no posto de turismo em 

Lisboa no dia 11/06/2012.
12

 

 

Tabela 4 – Pergunta “Qual é a maioria dos turistas estrangeiros que aqui vêm?” 

Vêm sobretudo da Alemanha, Holanda, Inglaterra, França, Espanha, Itália e Japão 

 

A rececionista do posto de turismo de Viana do Castelo destacou os principais países que 

visitam a região norte do país, revelando que os turistas ingleses são os que têm visitado 

menos nos últimos anos, havendo um aumento de visitantes japoneses. Outro facto importante 

a destacar nesta resposta é que, os turistas estrangeiros visitam o norte de país, sobretudo por 

causa da gastronomia “(…) os nossos vizinhos de Espanha (nomeadamente da Galiza, para 

comer)…” 

 

Tabela 5 – Pergunta “Fazem perguntas sobre as tradições? Que tipo de perguntas 

fazem?” 

Sim. Fazem sobre os trajes. 

 

A rececionista destacou a curiosidade que os turistas têm pelos trajes regionais, afirmando 

que os clientes estrangeiros não gostam apenas da nossa gastronomia. A razão pela qual os 

turistas visitam o norte de Portugal deve-se, na sua perspetiva, às tradições. “Eles não gostam 

só da gastronomia, como se fala (…) E por isto a procura do Norte, porque vêm à procura da 

tradição, dos usos e costumes que é o que mais gostam”. 

 

Tabela 6 – Pergunta “Que tipo de perguntas fazem?” 

A história e o porquê da sua existência 

 
Embora os turistas perguntem pelos lenços dos namorados, a entrevistada diz que a região 

de Viana é muito mais rica em trajes, contudo, também conseguem promover os lenços de 

namorados, considerados de Vila Verde. Segundo a mesma, em 2004, no decorrer do 

campeonato europeu de futebol organizado em Portugal, foram oferecidos lenços dos 

namorados às equipas em competição o que terá dado alguma projeção aos lenços dos 

namorados. 

 

      Tabela 7 – Pergunta “Que comentários ouve sobre os mesmos?” 

     Dizem que são bonitos, dando maior preferência aos Lenços de Vila Verde. 
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 O guião das entrevistas e a sua transcrição encontram-se nos anexos 3 e 6 
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Os turistas apreciam os lenços dos namorados, em geral, mas têm preferência pelos lenços 

coloridos, que são avaliados como os lenços de Vila Verde. Para a entrevistada, a preferência 

que os turistas estrangeiros dão aos lenços da região deve-se ao colorido do bordado porque 

cativa muito mais a sua atenção e, por vezes, isso leva-os à compra. O interesse aumenta 

pelos artigos personalizados, com o seu nome ou de familiares para oferecerem quando 

regressam ao seu país de origem. E considerando que os lenços dos namorados são um 

símbolo da nossa cultura, a entrevistada considera que é por estes pequenos motivos culturais 

que os estrangeiros visitam o nosso país, chegando sempre com uma ideia errada do mesmo, 

mas no regresso, pensam em voltar a “visitar-nos” novamente. 

Relativamente à entrevista feita num posto de turismo em Lisboa (Belém), retém-se que os 

turistas estrangeiros quando se dirigem ao local, chegam com a ideia daquilo que querem 

visitar e não perguntam sobre as tradições portuguesas. A principal informação que procuram é 

saber como chegar aos locais e os transportes que necessitam de apanhar
13

. A maioria dos 

turistas que se dirigem ao posto de turismo é de nacionalidade brasileira, francesa, inglesa e 

japonesa. 

 

3.5 Os Museus 

 

Para perceber a perspetiva dos profissionais dos museus, foram entrevistados dois 

funcionários do Museu do Traje, em Viana do Castelo, e do Museu de Etnologia, em Lisboa. 

Nestes museus é possível encontrar um pouco da nossa cultura popular, sendo, por isso, 

locais de atração turística. Estas entrevistas foram realizadas presencialmente, entre os dias 09 

e 12 de junho de 2012. 

A funcionária do Museu do Traje informou que os turistas estrangeiros fazem questões 

sobre as nossas tradições, sobretudo em relação aos trajes e às festas e romarias do Alto 

Minho. Para ajudar na explicação desses temas, a funcionária mostrou-me catálogos e também 

afirmou que fazem visitas guiadas durante as quais explicam pormenorizadamente qualquer 

questão. Contrariamente do que sucedeu na entrevista do posto de turismo em Viana do 

Castelo, a funcionária respondeu que os turistas não têm qualquer conhecimento relativamente 

aos lenços dos namorados, e só perguntam sobre os mesmos, caso o guia aborde o assunto 

ou quando se deparam com os lenços, fazendo alguns comentários valorizando as quadras e 

as suas cores. 

No Museu de Etnografia responderam que a maioria dos turistas estrangeiros eram de 

nacionalidade francesa e inglesa. Quando se colocou a questão se os turistas perguntavam 

pelas nossas tradições, a resposta foi negativa, pois o museu oferece recolhas africanas. 

Contudo quando os guias abordam o caso da cultura portuguesa, nomeadamente os lenços 

dos namorados, conseguem despertar a atenção e o interesse dos turistas, mas os lenços dos 
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namorados não se encontram em exposição há mais de 40 anos, encontrando-se guardados 

num cofre do museu. 

 

3.6 Os turistas 

 

Para ajudar na decisão dos locais a comunicar os lenços dos namorados, foi realizada uma 

análise documental ao número de turistas que têm visitado o território nacional
14

. 

 

 

 

Tabela 8 – Número de turistas por região do país 

Região/Nº de 

turistas por ano 

2008 2009 2010 2011 

Norte 888.387 850.938 933.734 1.013.103 

Sul 1.922.733 1.707.910 1.803.395 1.943.466 

 

O turismo do norte tem vindo a aumentar ao longo dos períodos de 2008 até 2011. Embora 

não se verifique uma diminuição do turismo no sul, o importante é focar o grande aumento do 

número de turistas na região norte do país. Também se pode observar que, quando o número 

de turistas no norte diminuiu entre 2008 e 2009, esta quebra também se verifica a nível da 

região sul sendo que a queda na região norte não é tão acentuada como o caso do sul. 

Relacionando com a entrevista realizada no posto de turismo em Viana do Castelo, a razão 

para o aumento do turismo no Norte é uma consequência do facto dos turistas atualmente 

darem mais valor à gastronomia e às tradições de um país. Daí a escolha do Norte, a região do 

país que tem as tradições e práticas culturais mais enraizadas, mostrando isso nas suas lojas e 

nas respetivas festas e romarias, como acontece com as Festas da Nossas Senhora D’Agonia 

em Viana do Castelo. 

 

Capítulo 4 – Comunicar os Lenços dos Namorados 

 

4.1 O Turismo de Portugal 

 

O Turismo de Portugal define-se como uma estratégia, compromisso e uma organização 

para o desenvolvimento do turismo de nacional. É uma autoridade turística que se 

responsabiliza pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística, tudo isto 
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 Estes dados foram retirados a partir de dados estatísticos disponibilizados no site do Turismo de Portugal.  
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aliado a uma entidade com competências institucionais relativas a dinamização do turismo, 

desde a oferta à procura.
15

 

Esta instituição tem como missão qualificar e desenvolver infraestruturas turísticas, 

desenvolver a formação de recursos humanos, apoiar o investimento no setor, coordenar a 

promoção interna e externa de Portugal como destino turístico e ainda, regular e fiscalizar os 

jogos de fortuna e azar. O Turismo de Portugal visa forçar o turismo como um dos motores de 

crescimento da economia portuguesa. 

Além dos aspetos em cima referidos é importante realçar algumas campanhas feitas pelo 

Turismo de Portugal. Umas das campanhas realizadas é a do Turismo Interno “Escolha 

Portugal, Um país que vale por mim”, foi apresentada em setembro de 2011. Esta campanha 

era um apelo à opção de escolher Portugal como um destino de férias, pretendendo assim 

realçar a diversidade da oferta nacional, com múltiplas ofertas e atrativos reunidos apenas num 

único território e ainda como uma região acessível a todos os portugueses. Era pretendido que, 

seja qual fosse a motivação de férias dos portugueses, viajar em Portugal possa ser uma 

experiência nos vários destinos regionais, de norte a sul, do interior às ilhas. 

Para além desta campanha, o Turismo de Portugal disponibiliza diversos materiais 

promocionais destinados aos turistas e aos empresários e profissionais do turismo. Tendo em 

conta a sua estratégia de sustentabilidade, o Turismo de Portugal diminuiu alguns serviços em 

papel e reforçou a sua comunicação a nível digital e online, por isso criou um website 

www.visitportugal.com, onde permite que sejam consultados diversos materiais que deixa que 

se façam downloads, e traduzidos em 10 idiomas. Este website disponibiliza um vídeo 

promocional “Portugal – A Beleza da Simplicidade”, que permite estudantes, investigadores, 

promotores e profissionais de turismo o utilizem para apresentações em Portugal e no 

estrangeiro, para que se contribuía desta forma para a promoção do país e da atividade 

económica turística nacional. 

 

4.2 Fixação de Objetivos e Alvos da Comunicação 

 

Através da análise que realizei percebi que no folclore existem iniciativas por parte dos 

vendedores, contudo as entrevistas realizadas permitem aferir que maioria dos consumidores 

que não estão relacionados com o folclore, não conhecem o lenço dos namorados. Por estes 

motivos, partiu-se para a criação de estratégias de comunicação no sentido de promover a 

cultura portuguesa, nomeadamente os lenços dos namorados. 

Os objetivos passam por dar a conhecer o lenço dos namorados e comercializar o mesmo. 

Para a fixação de objetivos e alvos da comunicação foi escolhido o Turismo de Portugal, por 

ser uma instituição nacional que promove e valoriza a atividade turística nacional, em parceria 

as lojas que se dedicam ao comércio de produtos de folclore, na região minhota. A escolha da 

região minhota deve-se sobretudo à ligação da origem dos lenços dos namorados, e porque se 
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 Esta informação foi retirada do site do Turismo de Portugal: 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/QuemSomos/Pages/QuemSomos.aspx 

http://www.visitportugal.com/
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/QuemSomos/Pages/QuemSomos.aspx
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verificou através dos dados disponibilizados pelo Turismo de Portugal de que o turismo do 

norte tem vindo a aumentar, e porque os custos para a comunicação em todo o país seriam 

muito superiores do que se comunicar apenas para uma região. Assim, além de promover o 

produto, também há a oportunidade de promover a região minhota. 

 

Depois das entrevistas feitas foi-me possível verificar que, embora a zona de Lisboa venda 

mais estes produtos para os turistas, contrariamente daquilo que acontece com as lojas do 

Minho (que vendem apenas para folcloristas), existe mercado para a venda dos lenços dos 

namorados. Fazendo assim, o mercado dos turistas estrangeiros o target (alvo) principal para o 

plano da comunicação, fazendo com que os portugueses sejam um alvo secundário. 

 

4.3 Posicionamento 

 

Segundo Lindon et al. o posicionamento pode ser definido “como uma escolha estratégica 

que procura dar uma posição credível diferente e atrativa (produto, marca ou insígnia) no seio 

de um mercado e na mente dos clientes” (2010:154). Assim, o posicionamento que se pretende 

fazer dos lenços dos namorados é promove-los como um símbolo da cultura portuguesa e 

desta forma ajudar à promoção da região minhota de onde são oriundos estes artefactos. 

Devido às suas características culturais e à sua estética, a parceria feita entre o turismo de 

Portugal e as lojas do Minho (parceiras do turismo de Portugal), vai permitir que os indivíduos 

tenham toda a informação disponível e necessária sobre a origem dos Lenços dos Namorados 

e, ainda, permitirá que o seu acesso seja mais fácil, possibilitando deste modo, que os turistas 

cheguem a Portugal com a informação necessária e com maior facilidade de ir ao encontro 

deste produto. Para além disto, a comunicação que for realizada em torno dos Lenços dos 

Namorados, estará disponível a todos aqueles que se interessarem pela história dos lenços ou 

para aqueles que tenham mais dificuldade em ter acesso a este objeto. 

Relativamente aos atributos e performances, o Turismo de Portugal e os seus parceiros 

fornece um acesso aos lenços dos namorados de uma forma mais fácil, rápida, 

personalizada. Também terá uma responsabilidade social aliada, na medida em que 

pretende defender o produto artesanal da cultura portuguesa, produzindo estratégias de 

comunicação. A credibilidade e a possibilidade de personalização do produto, também 

serão atributos fortes das lojas parceiras ao turismo de Portugal. 

Relativamente à credibilidade, o Turismo de Portugal assume o compromisso de tornar 

acessível a informação sobre os lenços, e atualizando todas as novidades que estejam 

relacionados com a promoção cultural e eventos folclóricos. 

Quanto ao modo de consumo, embora os lenços dos namorados não sejam um produto de 

primeira necessidade tal como se pode verificar pela entrevista feita à loja Aliança Artesanal, o 

consumidor pode usá-lo como um elemento de decoração na sua casa. 
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4.4 Segmentação 

 

Pelos serviços prestados pelo Turismo de Portugal e as lojas parceiras posso considerar 

como abordagem ao mercado o marketing segmentado. Isto é, é possível perceber um 

limitado subconjuntos de consumidores, como podemos averiguar pelas entrevistas feitas, que 

são: os turistas estrangeiros. Ainda se pode englobar outro subconjunto de consumidores, 

que são todos aqueles que gostem de peças de artesanato e de decoração. Sendo este último 

público ilimitado e talvez heterogéneo, não deve ser considerado como detentor de requisitos 

necessários para uma segmentação mais eficaz. 

Assim, os dois primeiros segmentos referidos são, mensuráveis e são o suficiente para 

serem rentáveis, sendo grupos mais homogéneos, pois a partir das entrevistas feitas é possível 

percebermos que os grupos de consumidores mais interessados neste artefacto são os turistas 

estrangeiros e os folcloristas.
16

 

 

4.5 Marketing Mix do Lenço dos Namorados 

 

Quanto ao marketing-mix o lenço dos namorados é um objeto tradicional manufaturado 

onde podemos apreciar as quadras de amor, conjugadas com desenhos que simbolizam o 

amor das raparigas pelos namorados e/ou futuros esposos. O produto é vendido sem 

embalagem apenas exposto na loja tal como foi bordado. 

A partir das entrevistas que se fizeram às lojas, o seu preço varia consoante o ponto 

utilizado no bordado, no preenchimento do lenço, ou seja, se é muito ou pouco trabalhado, 

também varia consoante o seu tamanho e também consoante o tempo que demora a ser 

bordado. 

O local onde podemos encontrar a sua venda é em lojas tradicionais, em lojas de 

antiguidades, em senhoras que os produzem em casa e vendem-nos para fora. Os lenços dos 

namorados encontram-se com maior facilidade na região do Minho. 

Relativamente à sua comunicação, é nos desfiles e cortejos etnográficos realizados no 

Minho, em que a apresentação dos produtos folclóricos é mostrada em grande número. 

Os ranchos folclóricos são uma forma ideal de mostrar aos consumidores os objetos 

utilizados na época e informarem onde é que se pode adquirir um produto destes, embora as 

lojas ainda não aproveitem este tipo de eventos para a divulgação deste tipo de artesanato. 

 

4.6 Comunicação 

 

a) Objetivos 

Myron (2009) destaca a importância das características simbólicas nos produtos culturais, 

assim, um dos objetivos da comunicação do Turismo de Portugal será destacar os desenhos 
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tradicionais dos Lenços dos Namorados e as suas quadras tão características com erros 

ortográficos (que torna o Lenço dos Namorados ainda mais especial). 

Desta forma os objetivos da comunicação são os seguintes: 

 

Tabela 9 - Objetivos da Comunicação 

1. Dar a conhecer os turistas estrangeiros sobre a existência dos Lenços dos 
Namorados; 

2. Dar a conhecer a história e a origem dos Lenços dos Namorados; 

3. Fazer ligação dos lenços à cultura popular portuguesa, nomeadamente a cultura 
minhota; 

4. Destacar a originalidade e a Característica do produto manufaturado; 

5. Divulgar e destacar um produto de origem portuguesa além-fronteiras. 

 

Ainda se tem como objetivo divulgar no online a marca e os lenços, pois tendo em conta 

que existe mercado de turistas estrangeiros para a venda destes produtos, Milheiro (2006) diz 

que as TIC são muito importantes para a indústria turística, para que os turistas tenham 

facilidade em ter acesso aos produtos/serviços mais rápida e eficazmente, e conseguindo 

deste modo tornar os produtos mais confiáveis. 

O objetivo principal destas ações é comunicar os lenços dos namorados como símbolo da 

cultura portuguesa mas inevitavelmente, e estando eles tão enraizados na região do norte, 

seria impossível na comunicação separá-lo da localização. Como tal ao promover estes objetos 

acaba-se por promover a região. 

 

b) Alvos 

Respeitante aos alvos comunicacionais (turistas estrangeiros e portugueses apreciem peças 

de artesanato e de decoração), o plano de comunicação do Turismo de Portugal irá ser mais 

alargado que o target de marketing. Pois o objetivo desta comunicação é dar a conhecer a 

existência de um produto cultural único no mundo. 

 

c) Eixos da comunicação 

O Turismo de Portugal pretende divulgar o lenço dos namorados, além-fronteiras, fazendo-o 

com que se torne um símbolo português, reconhecido internacionalmente. Assim, a promessa 

é disponibilizar informação fidedigna e atualizada sobre os Lenços dos Namorados, nos 

websites do Turismo do Norte e Douro e nas lojas parceiras com o Turismo de Portugal, e 

disponibilizar um produto com qualidade. 

Tem de se ter em conta que o contacto direto do cliente com o produto ganha um papel 

fundamental para que, o consumidor, percecione a promessa da marca. 

 

d) Ações a desenvolver 

Para o target escolhido foram escolhidas técnicas de comunicação digital, de relações 

públicas e de guerrilha. 
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Quanto ao marketing de guerrilha, esta técnica torna-se importante no plano da 

comunicação do Turismo de Portugal de modo a contactar com um público mais ativo e 

dinâmico, e ao mesmo tempo, dar a conhecer os lenços dos namorados de forma original para 

que seja possível potencializar a memorização da marca. 

O objetivo principal será dar a conhecer os Lenços dos Namorados. Contudo, os objetivos 

específicos serão: recordar os Lenços dos Namorados como o único produto artesanal no 

Mundo, para que seja criada o word of mouth e levar ao seu consumo. 

Quanto à ação de guerrilha, será necessário um grupo folclórico no aeroporto do Porto a 

dançar modas características da sua região, para chamar à atenção dos turistas estrangeiros 

sobre as nossas tradições, embora se tenha estipulado que a comunicação seria concentrada 

apenas na região minhota, tendo em conta os grupos folclóricos, normalmente não cobram 

para fazer este tipo de ações, assim consegue-se dar a ver, aos turistas, um pouco da cultura 

popular para lhes despertar essa curiosidade. 

No caso da comunicação digital é preciso ter em conta a importância atual da internet e das 

possibilidades que esta disponibiliza. Assim, o Turismo de Portugal juntamente com as lojas 

parceiras, irá potenciar a presença dos lenços dos namorados on-line através da criação de 

websites, que permitirá os utilizadores criarem uma conta pessoal nos websites das lojas 

parceiras, para receberem toda a informação que esteja relacionada com a cultura popular 

portuguesa, focando-se sempre na informação acerca dos lenços dos namorados vai permitir, 

também, que os utilizadores registados possam efetuar a compra dos lenços dos namorados, 

pelo website, e ainda têm acesso a um catálogo dos lenços dos namorados e será 

disponibilizada uma ferramenta em que os utilizadores possam personalizar o lenço dos 

namorados ao seu gosto. Para dinamizar os lenços dos namorados serão necessárias a 

existência de um perfil nas redes sociais Facebook e Twitter, uma vez que a partir destas é 

possível estabelecer relações e contactos mais informais e interativos. É preciso acrescentar 

que as redes sociais irão atuar de forma combinada com o website, havendo sempre uma 

hiperligação, entre eles, para permitir uma navegação mais facilitada entre elas. 

Também iria contar com a presença no Youtube que teria como finalidade divulgar eventos 

realizados pelo Turismo de Portugal e vídeos promocionais que contribuiria para poupar nos 

custos em comparação com a publicidade televisiva e radiofónica e no caso das ações de 

guerrilha, como foi mencionado anteriormente, seriam colocadas no canal do youtube com o 

intuito de que se tornem virais. 

Outra técnica que pode vir a ser utilizada no âmbito da comunicação digital seria a 

publicidade digital através de banners, no website de turismo do norte, pois os turistas 

estrangeiros consultam este género de sites, antes de visitarem os locais. 

Quanto à publicidade estática, esta estaria presente em mupis, nos locais principais que 

recebem turistas estrangeiros na região do Norte, nomeadamente no aeroporto da cidade do 

Porto, nas regiões de maior atratividade turística, como Viana do Castelo, Braga, Porto,
17

. 
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 A partir das entrevistas feitas às lojas da região minhota e de Lisboa, deu para compreender que os locais com maior 

atratividade turística são aqueles que conseguem ter maior projeção da cultura, sobre os turistas estrangeiros, daí se 
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Também estariam disponíveis em algumas estações de comboio principais região do Norte, 

como Viana do Castelo, Barcelos, Braga e Porto, ainda nos Postos de Turismo das cidades 

referidas. 

Quanto às Relações Públicas, seria necessário panfletos para alertar à existência dos 

Lenços dos Namorados e sobre a sua história dando a informação dos websites das lojas 

parceiras com o Turismo de Portugal e da instituição do Turismo do Porto e do Norte, e estes 

seriam distribuídos pelos principais hotéis das cidades em cima inumerados, nos postos de 

turismo
18

 e ainda nos museus que representem a cultura popular, como o Museu do Traje em 

Viana do Castelo
19

, o Museu de Arte Popular em Lisboa e o Museu de Etnologia em Lisboa. 

Também foi pensado personalizar guardanapos dos aviões da TAP (a TAP foi escolhida por 

ser uma agência de viagens ligada a Portugal), com o tema dos Lenços dos Namorados para 

que os turistas estrangeiros quando fazem o percurso do seu país de origem com destino a 

Portugal tenham um primeiro contacto com os lenços dos namorados de forma a despertar-lhe 

interesse e curiosidade. A partir da loja de turismo em Viana do Castelo, foi possível perceber 

que os turistas estrangeiros passam a ter mais interesse, nestes produtos, depois de terem 

contacto com lojas com artigos de folclore e com ranchos folclóricos. Assim o Turismo de 

Portugal, também irá patrocinar os eventos de folclore realizados pelos ranchos folclóricos para 

ajudar os turistas estrangeiros a encontrarem, com maior facilidade, uma “símbolo” que venda 

esses artigos. 

Em combinação com as lojas parceiras da instituição, os lenços dos namorados serão 

colocados à vista do cliente sobretudo na montra ao nível dos olhos dos clientes para que 

chame à atenção daqueles que passem pela loja e ainda a inserção de catálogos com os 

lenços disponíveis nessas mesmas lojas, para possibilitar que a procura dos lenços seja mais 

fácil, pois a partir das entrevistas realizadas nas lojas, deu para compreender que os lenços 

encontram-se ou amontoados (quando não estão à vista do cliente e assim dificultam a 

procura, tornando-se exaustiva quando a loja tem mais que dois modelos). 

 

 

                                                                                                                                                                                   
verificar que nas lojas entrevistadas em Ponte da Barca e em Vila Verde, vemos que maioria dos consumidores são 

folcloristas e na zona de Lisboa maior parte dos consumidores dos Lenços dos Namorados são turistas estrangeiros. A 

partir da entrevista realizada no porto de turismo de Viana do Castelo, também deu para perceber que os turistas 

depois de encontrarem os lenços nas lojas, tendem a fazer questões sobre os mesmos e acabam por ter bastante 

interesse em adquiri-los. 
18

 Pois como podemos verificar pela entrevista (ver 2.3), são os funcionários dos postos de turismo que explicam os 

lenços dos namorados não tendo nenhuma ferramenta para seu auxílio. 

19
 Podemos verificar pela entrevista feita ao Museu do Traje, que quem dá a explicação sobre os lenços dos 

namorados é o próprio guia, contudo, foi-me possível observar durante a visita que fiz ao museu, de que este apenas 

tinha um lenço dos namorados e não é fácil as pessoas aperceberem-se dele, para além disto a única informação que 

contêm, é apenas sobre trajes e não mencionam os lenços dos namorados. 
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Conclusão 
 

“Lenços dos Namorados” procurou perceber de que forma as lojas promovem estes 

artefactos e, em simultâneo, sugerir novas formas de comunicação para os mesmos. À 

pergunta colocada inicialmente, “Como é comunicado o Folclore Português nos 

estabelecimentos comerciais?”, a investigação realizada aponta para a escassez de 

estratégias concretas para a divulgação desta atividade tradicional e, em específico, dos lenços 

dos namorados. Contudo, constata-se que existe um mercado que ronda o negócio 

hipoteticamente rentável dos lenços dos namorados, mas pouco explorado. Perante este 

cenário, são propostas estratégias comunicacionais a nível do mercado turístico estrangeiro, 

através do Turismo de Portugal. 

O folclore é considerado como uma “ciência” de tradições e costumes populares que são 

transmitidos pelas gerações e acabam por acompanhar o desenvolvimento do povo (Mello, 

1971). 

Para Canejo, a cultura popular tem que possuir linguagens mais simples de compreender, 

para que toda a população a possa interiorizar. Tal como as “culturas cosmopolitas”, o folclore 

está exposto às mudanças do tempo, contudo, este continua a ser uma fonte infindável de 

“ensinamentos sobre a vida de um povo, sobre o homem e sobre a arte para as novas 

gerações” (Canejo et al:1983). 

Para ajudar a construir a estratégia de comunicação que foi apresentada, segui os 

contributos de autores como Myron, Strizhakova, Boorsma e Milheiros. Myron (2009) defende 

que os produtos culturais têm características simbólicas, e essas características podem levar a 

construir uma classe social; Strizhakova et al. (2008) aponta que os produtos por terem uma 

marca conseguem com que os consumidores tenham mais confiança no produto/serviço, e 

embora não haja uma marca associada aos lenços dos namorados estes estarão associados 

ao Turismo de Portugal (instituição esta que se assume como uma autoridade turística que se 

responsabiliza pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística); Boorsma 

(2006) teoriza sobre a importância da criatividade e originalidade para tornar os produtos 

culturais sempre mais atrativos porque embora o público que consome cultura seja um público 

muito específico, estes também se podem cansar da imagem do produto e não nos podemos 

esquecer de que também queremos atrair novos consumidores. 

Milheiro (2006) destaca a importância das TIC para a indústria turística pois os 

consumidores são mais exigentes e é necessário responder às suas necessidades, para que 

eles tenham a informação necessária de um modo mais rápido e eficaz tornando assim estes 

produtos/serviços mais confiáveis no momento da compra. 

Depois das entrevistas realizadas percebeu-se de que as lojas não têm uma estratégia de 

comunicação definida para a divulgação dos produtos culturais populares e, por isso, muitas 

vezes os turistas só encontram o lenço dos namorados, quando vão ao norte do país 

(nomeadamente Viana do Castelo) e a curiosidade chega depois de verem um rancho folclórico 

e querem procurar um dos produtos culturais para levar para casa ou, no caso de Lisboa, deu 

para compreender (depois das entrevistas realizadas às lojas, ao posto de turismo e ao museu) 
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que os turistas desconhecem este produto e, quando vão às lojas de souvenirs, no centro da 

cidade, vão à procura de um produto que simbolize Portugal e é nesta altura da procura, que 

se deparam com os lenços e acabam por adquiri-los mesmo não percebendo o que significam, 

pois aquilo que mais os atrai, é o facto do produto ser artesanal, devido às cores e aos 

desenhos contidos no pano. 

Assim, para responder à questão inicial realizei uma nova estratégia de comunicação. 

Durante a aplicação das entrevistas, foi-me possível concluir que os Lenços dos Namorados 

podem ser uma grande aposta de divulgação, não só para divulgar a cultura popular 

portuguesa, como também o país no estrangeiro. 

As lojas entrevistadas, sobretudo, na zona de Lisboa mostraram o grande interesse que os 

turistas estrangeiros têm pelos lenços dos namorados, contudo, eles deparam-se com os 

mesmos só no momento da compra e só quando a lojista os mostram, pois são poucas as lojas 

que os têm expostos na sua montra, e para além disto, os lenços não têm uma estratégia de 

arrumação, porque estão todos amontoados e a sua procura torna-se mais “chata” e não têm, 

embalagem. Os museus, no caso do museu do traje e de etnografia, não aproveitam os lenços 

dos namorados para divulgarem-nos aos turistas, pois no caso do museu do traje, só têm um 

único lenço exposto e está muito escondido e no museu de etnologia, segundo o guia, a última 

exposição dos mesmos foi realizada há 40 anos e atualmente encontram-se guardados num 

cofre e, só quando o guia se recorda de abordar o assunto, é nesse momento que se desperta 

a curiosidade dos visitantes. 

No caso dos postos de turismo, em Viana do Castelo os funcionários têm vários mapas e 

panfletos para divulgar certos locais e acontecimentos aos turistas, mas quando os mesmos se 

referem aos lenços dos namorados e trajes, não existe material que os ajude a explicar o que 

são esses produtos e os funcionários têm de conhecer o mínimo desses artigos para 

conseguirem dar uma resposta. No caso do posto de turismo em Lisboa, este dispõe de 

material para explicar os mapas e os principais pontos históricos da cidade, contudo os turistas 

como não tiveram, ainda, um contacto com a cultura portuguesa não fazem questões 

relacionadas com o assunto, e assim não dispõem de qualquer material para explicar assuntos 

relacionados com a cultura portuguesa. 

Assim a minha proposta de estratégia de comunicação assenta em divulgar os lenços dos 

namorados ao nível da região do norte, sobretudo em locais de grande concentração turística: 

aeroporto do Porto, estações de comboios (sobretudo estações históricas que atraem sempre, 

turistas), na região minhota. A aposta seria também ao nível da comunicação digital, porque a 

investigação permitiu concluir que os turistas estrangeiros, antes de tomarem uma decisão 

sobre o consumo de produtos e locais turísticos a visitar utilizam com bastante frequência a 

internet. Como tal assume-se como importante fazer a divulgação, do lenço dos namorados no 

website de turismo regional do norte e das respetivas lojas parceiras. 

Embora o alvo principal da estratégia de marketing seja os turistas estrangeiros, a sua 

comunicação pode ser dirigida pelo território nacional, com o intuito de dar a conhecer os 

lenços dos namorados e instruir os portugueses, dando a conhecer a história dos lenços. 
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Assim, sobe inspiração dos autores que selecionei para desenvolver este trabalho, o lenço dos 

namorados contem com os símbolos culturais que, segundo Myrone (2009), podem atrair uma 

determinada classe social. Associei o produto (os lenços dos namorados) ao Turismo de 

Portugal por ser uma instituição que se responsabiliza pela promoção do país e dos seus 

produtos, porque Strizhakova et al. (2008) considera que a marca torna-se importante para 

soltar um sentimento de confiança por parte dos consumidores, quando vão adquirir o produto. 

A estratégia de comunicação delineada mostra a criatividade necessária para atrair 

consumidores deste produto e novos consumidores, pois tal como Boorsma (2006) defende, 

para ajudar a divulgar e vender os produtos culturais, é necessário que exista criatividade na 

sua comunicação, pois é preciso fidelizar os seus atuais consumidores e atrair novos, pois a 

comunicação dos produtos culturais pode tornar-se “cansativa”. 

E em base em Milheiro (2006), a comunicação dos Lenços dos Namorados também será 

feita ao nível do online, pois a autora destaca a importância das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) para ajudar a informar os seus utilizadores e assim, sendo as tecnologias 

uma fonte de informação para quem realiza pesquisas deste género, acabam por tornar os 

produtos mais confiáveis. 

A investigação realizada levanta algumas questões que poderão ser objeto de estudo em 

análises futuras: De que forma os funcionários dos postos de turismo divulgam o país? Quis os 

critérios ponderados pelos museus na escolha de temas para exposição (como o caso do 

Museu de Etnologia, que a última vez que expôs os Lenços dos Namorados, foi há 40 anos e 

não têm, ainda, uma data prevista para voltarem a colocá-los em exposição)? De que forma 

agentes turísticos como os aeroportos, hotéis e agências divulgam o país, enquanto destino 

turístico? Até que ponto, os panfletos com informação cultural, despertam o interesse dos 

turistas? Qual o peso da cultura como motivo de viagem turística? Estas perguntas poderão ser 

respondidas recorrendo a técnicas como questionários aplicados a turistas e a uma análise das 

estratégias de comunicação de vários agentes turísticos que atuem no mercado, e que possam 

futuramente, divulgar os lenços dos namorados. 

Com a comunicação dos lenços dos namorados para o público estrangeiro pretende-se 

contribuir para um reforço da atividade turística em Portugal. Em períodos de crise económica, 

a aposta no que de mais distintivo existe em cada país como um atrativo turístico revela-se 

como uma estratégia a ponderar, contribuindo para uma revitalização do comércio local. 

Contudo, mais do que um negócio, os lenços dos namorados representam a tradição, as 

raízes, a cultura, a identidade de um povo, o português. 
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Anexo 1 - Guião de Entrevista das lojas 

 

Sou estudante do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa, do 3º 

ano da licenciatura de Ciências da Comunicação e, no âmbito da cadeira de seminário, 

estou a fazer um estudo que visa compreender como funciona a venda de artigos 

tradicionais portugueses, nomeadamente a venda dos Lenços dos Namorados. 

 

1. Há quanto tempo existe a loja? 

 

2. Quais são os produtos mais procurados na sua loja? 

 

3. Desde a sua existência, sempre se vendeu artigos de folclore? 

4. Dos clientes que recebe, quem é que mais procura artigos de folclore? 

 

5. Em relação aos outros produtos que tem na loja, diria que os Lenços dos Namorados são 

procurados? 

 

6. Quais os comentários que ouve sobre os Lenços dos Namorados? 

 

7. O cliente já conhece e procura especificamente os Lenços dos Namorados, ou só os 

descobre no momento em que entra na loja? 

 

8. O que é que determina o preço dos lenços dos namorados na sua loja? 

 

9. Quando os põe expostos na loja, existe alguma estratégia na sua arrumação? 

 

a. Se afirmativo. Qual é a estratégia e porquê? 

 

10.  Fazem encomendas para fora da região da loja? Para onde? 

 

11.  Existe concorrência industrial, no “campo” dos Lenços dos Namorados? 

 

12. A loja tem um site/rede social? 

a. Se afirmativo. Qual é a sua função? 

 

b. Se negativo. Qual a razão da sua não existência? 

 

 

Muito obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade para responder às 

minhas questões. 



 
 

44 

 

 

Anexo 2 - Plano de Observação das lojas 

 

1. Os lenços dos Namorados encontram-se à vista do cliente? 

a) Sim b)Não 

 

1.1 Se Sim. Onde estão expostos os lenços dos namorados, na loja? 

a) Montra  b) Prateleiras à porta da loja c) Prateleiras no interior da loja   

d) No balcão e) Atrás do Balcão  f) Outro ________________ 

 

1.2 Se não. Onde estão guardados? 

a) Armazém da loja b) Outro ________________ 

 

2 Apresentação dos lenços dos namorados?  

a) Catálogo b) Amontoados  c) Pendurados  d)Outro ________________ 

 

3 Como estão guardados? 

a) Guardados pelo mesmo padrão  b) Todos os padrões misturados  

c) Outro ________________ 

 

4 Número de modelos? _________________ 
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Anexo 3 - Guião de Entrevista para os postos de turismo e para os museus 

 

Sou estudante do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa, do 3º ano da 

licenciatura de Ciências da Comunicação e, no âmbito da cadeira de seminário, estou a fazer 

um estudo que visa compreender como funciona a venda de artigos tradicionais portugueses, 

nomeadamente a venda dos Lenços dos Namorados. 

 

 

1. Qual é a maioria dos turistas estrangeiros que aqui vêm? 

 

2. Fazem perguntas sobre tradições? 

 

2.1 Se sim, que tipo de perguntas fazem? 

 

3. Que materiais têm para ajudar na explicação? 

 

4. As pessoas que aqui vêm já conhecem e perguntam pelos lenços dos 

namorados? 

 

4.1. Se sim, que tipos de perguntas fazem? 

 

4.2 Que comentários ouve sobre os mesmos? 

 

 

Muito obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade para responder às minhas 

questões. 

 

Anexo 4 - Análise do plano de observação às lojas 

 

 

 

Loja Teciborda – Vila Verde 

1. Os lenços dos namorados encontram-se à vista do cliente? 

a) Sim b) Não 
 

1.1 Se Sim. Onde estão expostos os lenços dos namorados na loja? 

a) Montra 
b) Prateleiras à porta 

da loja 
c) Prateleiras no 

interior da loja 

d) No balcão e) Atrás do balcão f) Outro 
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2. Apresentação dos lenços dos namorados? 

a) Catálogo b) Amontoados 
c) Pendurados d) Outro 

 

 

3. Como estão guardados? 

a) Guardados pelo 
mesmo padrão 

b) Todos os padrões 
misturados 

c) Outro 

 

4. Número de Modelos de Lenços: 14 

5. Preço dos Lenços dos Namorados? Entre 55€ a 300€ 

 

Loja “O Fumeirinho” – Ponte da Barca 

 

1. Os lenços dos namorados encontram-se à vista do cliente? 

a) Sim b) Não 

 

1.1 Se Sim. Onde estão expostos os lenços dos namorados na loja? 

a) Montra 
b) Prateleiras à porta 

da loja 
c) Prateleiras no 

interior da loja 

d) No balcão e) Atrás do balcão f) Outro 

 

2. Apresentação dos lenços dos namorados? 

a) Catálogo b)Amontoados 
c) Pendurados d) Outro 

 

3. Como estão guardados? 

a) Guardados pelo 
mesmo padrão 

b) Todos os padrões 
misturados 

c) Outro 

 

4. Número de Modelos de Lenços: 6 

5. Preço dos Lenços dos Namorados? 20€ a 75€ 

Loja “Casa Bordados da Madeira” – Lisboa 

1. Os lenços dos namorados encontram-se à vista do cliente? 

a) Sim b) Não 
 

1.2 Se não. Onde estão guardados? 

a) Armazém da loja  b) Outro 
 

2. Apresentação dos lenços dos namorados? 

a) Catálogo b) Amontoados 
c) Pendurados d) Outro 
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3. Como estão guardados? 

a) Guardados pelo 
mesmo padrão 

b) Todos os padrões 
misturados 

c) Outro 

 

4. Número de Modelos de Lenços: 2 

5. Preço dos Lenços dos Namorados: 30€ a 40€ 

 

Loja “Casa Cerâmica” – Lisboa 

 

1. Os lenços dos namorados encontram-se à vista do cliente? 

a) Sim b) Não 
 

1.1 Se Sim. Onde estão expostos os lenços dos namorados na loja? 

a) Montra 
b) Prateleiras à porta 

da loja 
c) Prateleiras no 

interior da loja 

d) No balcão e) Atrás do balcão f) Outro 
 

2. Apresentação dos lenços dos namorados? 

a) Catálogo b) Amontoados 
c) Pendurados d) Outro 

 

3. Como estão guardados? 

a) Guardados pelo 
mesmo padrão 

b) Todos os padrões 
misturados 

c) Outro 

 

4. Número de Modelos de Lenços: 4 

5. Preço dos Lenços dos Namorados? 30€ a 100€ 

 

Anexo 5 – Transcrição das Entrevistas às lojas 

 

 

Patrícia: Quais são os produtos mais procurados na sua loja? 

Vendedora: Os lenços e as loiças também. 

Patrícia: Esta loja, desde sempre vendeu estes artigos? 

Vendedora: Sim, sim! 

Patrícia: Dos produtos que tem na loja, acha que os lenços dos namorados são os mais 

procurados que as loiças e as camisolas…? 

Vendedora: Não! As pessoas procuram tudo o que tenha os motivos dos lenços! 

Patrícia: E quais são os comentários que costuma ouvir em relação aos lenços dos 

namorados? Se são positivos, negativos… 

Vendedora: Ai sim, positivos. 
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Patrícia: Se gostam? 

Vendedora: Sim, gostam! 

Patrícia: Os clientes quando vêm à sua loja vêm à procura, especificamente, dos lenços 

dos namorados? 

Vendedora: Sim, sim, sim…! 

Patrícia: Sabe dizer-me, mais ou menos, o que determina o preço dos lenços dos 

namorados? Vocês vendem aqui a um preço! 

Vendedora: Sim! 

Patrícia: O que vendem é comprado a outra pessoa? 

Vendedora: Não! Temos bordadeiras! Nós bordamos aqui. 

Patrícia: E o preço é determinado de que forma? Através do tamanho, do bordado…? 

Vendedora: Do bordado! 

Patrícia: Da quadra? 

Vendedora: Consoante o bordado e o tamanho, porque há miniaturas que são a 20€! 

Patrícia: E a renda, também influência esse preço? 

Vendedora: Não! 

Patrícia: O número de quadras, também não influência o preço? 

Vendedora: É assim, se tiver mais quadras, se tiver menos…tudo depende do trabalho que 

tenha o lenço! 

Patrícia: Quando começa a expor os lenços dos namorados, existe alguma estratégia na 

sua arrumação? 

Vendedora: Não. 

Patrícia: Costuma receber pedidos de encomendas para enviar para fora do país? 

Vendedora: Sim. 

Patrícia: Para onde costumam enviar essas encomendas? 

Vendedora: Para o estrangeiro, França…depende. É para a comunidade portuguesa, lá 

fora! 

Patrícia: Para além da comunidade portuguesa, também costuma receber de turistas 

estrangeiros? 

Vendedora: Não 

Patrícia: Tem conhecimento de existirem lenços dos namorados produzidos 

industrialmente? 

Vendedora: Não e espero bem que não! 

Patrícia: Esta loja, tem algum site ou rede social? 

Vendedora: Está a fazer-se um site e já temos Facebook! 

 

 

 

Patrícia: Há quanto tempo esta loja existe? 

Vendedora: Há oito anos. 
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Patrícia: Quais são os produtos mais procurados na loja? 

Vendedora: Lembranças da terra. Que tenha a ver com a terra, tirando os artigos de 

folclore. 

Patrícia: Desde que a loja existe, sempre se vendeu artigos de folclore? 

Vendedora: Não! No início não, isso foi mais tarde. 

Patrícia: E vendiam o quê? 

Vendedora: Começamos pela parte da garrafeira e depois é que pusemos a parte do 

artesanato. 

Patrícia: Dos clientes que recebe aqui na loja, quem é que procura artigos de folclore? 

Vendedora: Pessoas, mesmo, de cá do folclore e portugueses que estão fora! 

Patrícia: E turistas estrangeiros? 

Vendedora: Não, não, não! 

Patrícia: Em relação aos produtos que tem aqui na loja, considera que os lenços dos 

namorados são os mais, ou os menos procurados? 

Vendedora: Não é um produto muito procurado. É procurado, mas não é uma coisa por aí 

além. Procuram mais os produtos da terra! 

Patrícia: Relativamente aos lenços dos namorados, ouve algum comentário? 

Vendedora: Sim! Dizem que são muito bonitos, mas que são muito caros! Gostam dos 

dizeres, gostam dos bordados, mas acham caro. Mas também é tudo trabalho manual! 

Patrícia: Sabe dizer-me como é que se determina o preço dos lenços dos namorados? 

Vendedora: É consoante o tempo que leva e o que se gasta! Porque é o linho, a linha, que 

é o que se gasta, e é caro! O tamanho também tem influência! Um pequenino não vai custar o 

preço de um grande! Há um que tem muito menos trabalho, os grandes são muito trabalhados 

e por exemplo, os que tiverem bainha aberta já são muito mais caros, porque dá muito mais 

trabalho! 

Patrícia: Quando coloca os lenços dos namorados existe alguma estratégia de colocação? 

Vendedora: Não! 

Patrícia: Recebem encomendas para fora da região do vosso concelho e do país? 

Vendedora: Faço para portugueses que estão lá fora e que andam no folclore, que querem, 

e os lenços dos namorados também, para as meninas colocarem no bolso do traje. 

Patrícia: E para que regiões estrangeiras fazem essas encomendas? 

Vendedora: Mais para a França! 

Patrícia: Sabe se existe lenços dos namorados industrialmente? 

Vendedora: Sei que existem estampados dos motivos dos lenços, para colocar em panos e 

toalhas. Mas lenços, mesmo lenços, ainda não encontrei, mas não vai tardar! 

Patrícia: A loja tem alguma rede social, um site? 

Vendedora: Sim, tem! Temos um site. 

Patrícia: E qual é a sua função? Divulgam as vossas peças? Recebem encomendas pelo 

mesmo? 

Vendedora: Sim, sim! Temos encomendas, também, sim! 
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Patrícia: Vale a pena? 

Vendedora: Sim, é sempre uma mais-valia! Vale sempre a pena 

 

 

 

 

1. Há quanto tempo existe a loja? 

Não se trata de uma loja mas de uma cooperativa. Existe desde 1988 

 

2. Quais são os produtos mais procurados na sua loja? 

O produto mais procurado, aliás imagem de marca da cooperativa: Os lenços de 

namorados  

 

3. Desde a sua existência, sempre se vendeu artigos de folclore? 

Na nossa ótica nunca vendemos esse tipo de artigo. 

 

4. Dos clientes que recebe, quem é que mais procura artigos de folclore? (Folcloristas, 

turistas portugueses, turistas estrangeiros) 

Os clientes que compram os lenços geralmente inserem-se no escalão dos 35-60 anos. 

Pertencem a classe média alta. 

 

5. Em relação aos outros produtos que tem na loja, diria que os Lenços dos Namorados 

são mais ou menos procurados?  

Sim 

 

5.1 Porquê? O que é que os clientes mais valorizam? 

Os clientes apreciam as mensagens que estão subjacentes a estes quadrados de 

linho bordados e o facto de fazerem parte do património cultural da nossa região. 

 

6. Quais os comentários que ouve sobre os Lenços dos Namorados? (Se são bonitos, 

feios, caros, se gostam do bordado, dos desenhos, das quadras, etc) 

Os comentários são sempre agradáveis e simpáticos. O preço, principalmente agora com as 

medidas de austeridade e, porque se trata de um produto que não é de primeira 

necessidade é que tem merecido reparos “caros” 

 

7. O cliente já conhece e procura especificamente os Lenços dos Namorados, ou só os 

descobre no momento em que entra na loja? 
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Já os conhece, até porque também temos vendas on-line. Quem nos visita é porque 

conhece e aprecia o trabalho das bordadeiras da cooperativa. 

 

8. O que é que determina o preço dos lenços dos namorados na sua loja? 

Como entidade sem fins lucrativos, o preço reflete o trabalho envolvido na confeção do 

bordado. Quanto mais trabalhoso mais caro o lenço. Há lenços que demoram um dia e meio 

a ser bordados e outros há que demoram mês e meio a serem bordados.  

 

9. Quando os põe expostos na loja, existe alguma estratégia na sua arrumação? 

 

9.1 Se afirmativo. Qual é a estratégia e porquê? 

Dignificar o produto 

 

10.  Fazem encomendas para fora da região da loja? Para onde? 

Todo o país 

 

11.  Existe concorrência industrial, no “campo” dos Lenços dos Namorados? (Se existem 

lenços bordados à máquina, lenços estampados, etc…) 

Há 

 

12. A loja tem um site/rede social? 

12.1 Se afirmativo. Qual é a sua função? 

Dar notoriedade ao trabalho da cooperativa 

 

 

 

 

 

Patrícia: Há quanto tempo esta loja vende artigos tradicionais? 

Vendedora: Há 40 cá estou eu e a loja, acho, que já vendia! 

Patrícia: Quando os clientes vêm aqui à loja, o que é que eles mais procuram? 

Vendedora: Tudo! De tudo, bordados, lenços, loiças…depende do cliente. Mas a gente 

vende tudo. 

Patrícia: Em relação aos produtos de folclore, estes também acompanham a casa desde 

sempre? 

Vendedora: Sim, sim! Quando eu vim para cá, já vendíamos. Trajes e tudo! 

Patrícia: Em relação ao folclore, também já acompanha a casa desde sempre? 

Vendedora: Sim, sim, sim! Quando vim para cá já vendíamos. Trajes e tudo. 

Patrícia: Em relação ao folclore, o que é que os consumidores mais procuram? 

Vendedora: Os fatos tradicionais. 
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Patrícia: Relativamente aos Lenços dos Namorados, também acha que têm muita adesão 

por parte da clientela que aqui recebe? 

Vendedora: Sim, sim! 

Patrícia: Ouve alguns comentários sobre os lenços? 

Vendedora: Acham piada e gostam. 

Patrícia: O cliente que aqui vem procura, especificamente os lenços dos namorados ou já 

vem à procura de outra coisa qualquer, e o lenço dos namorados depois é que é encontrado no 

momento? 

Vendedora: Não! Nós trabalhamos mais com o turismo. O português quando vem, já sabe 

o que quer e vem a pensar se realmente quer comprar o lenço e compra! Vem logo destinado a 

comprar o lenço! O turista é mais difícil, mas ouviu falar e então acaba por comprar. E agora já 

há estampado de toalha, aventais e não sei quê e, compram! 

Patrícia: O que é que determina o preço dos lenços dos namorados? 

Vendedora: O que é que determina? 

Patrícia: Sim, porquê que este lenço tem este valor? 

Vendedora: Porque são em linho e são todos bordados à mão, só por causa disso. 

Patrícia: E quando arrumam os lenços na loja, existe alguma estratégia de arrumação? 

Vendedora: Não! 

Patrícia: Aqui na loja, existe o hábito de enviarem encomendas para fora de Lisboa? 

Vendedora: Para o estrangeiro, sim! 

Patrícia: E enviar para o estrangeiro, é enviar para as comunidades portuguesas lá fora ou 

para os turistas estrangeiros? 

Vendedora: Para os turistas estrangeiros, também! 

Patrícia: Em relação à concorrência dos lenços dos namorados, tem conhecimento da 

existência de um lenço feito industrialmente? 

Vendedora: Sim, acho que sim, por causa dos estampados. 

Patrícia: Esta loja tem algum site e/ou rede social? 

Vendedora: Neste momento estamos a fazer o site da loja.  

Patrícia: E por que razões estão a faze-lo? 

Vendedora: Para dar a conhecer os nossos trajes, as tradições das nossas loiças, dos 

bordados… 

Patrícia: E o site vai permitir que os clientes façam encomendas online? 

Vendedora: Sim, vai! 

 

 

 

 

Patrícia: Há quanto tempo é que esta loja existe? 

Vendedora: Há 5 anos! 

Patrícia: Quais são os produtos mais procurados aqui na loja? 
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Vendedora: Em geral, todo o artesanato da loja é procurado. 

Patrícia: Nesta loja sempre se vendeu artigos tradicionais? 

Vendedora: Sim. 

Patrícia: Dos clientes que recebe, quem são os que vêm à procura destes artigos? 

Vendedora: São os estrangeiros. 

Patrícia: Considera que de todos os produtos que aqui tem na loja, os lenços dos 

namorados são os mais procurados? 

Vendedora: Não! 

Patrícia: Em relação aos lenços, ouve algum comentário sobre eles, por parte dos clientes? 

Vendedora: Eles já vêm com referências sobre os lenços dos namorados e, então, falam 

muito nas cores, no bordado feito à mão e que são muito bonitos. 

Patrícia: Quando o cliente aqui vem, já vem à procura, especificamente, de um produto ou 

acaba por ser influenciado por ver outra coisa e acaba por levar? 

Vendedora: Algumas vezes vêm à procura, especificamente, de um produto que ouviram 

falar, ou viram em livros. Outras vezes, são influenciados e nós estamos aqui para isso, para 

os levar a comprar aquilo, mesmo que não queiram! 

Patrícia: Em relação aos lenços que aqui estão expostos, como é que determinam o preço 

dos mesmos? 

Vendedora: Conforme o detalhe e o tamanho. Mas mais o detalhe do bordado do que o 

tamanho. 

Patrícia: Quando expõe os lenços dos namorados na loja, existe alguma estratégia para a 

sua arrumação? 

Vendedora: Sim, temos uma estratégia. Tanto que aquele que está na porta serve, 

exatamente, para chamar à atenção. Qualquer pessoa para à porta, por causa do lenço dos 

namorados! 

Patrícia: A loja também faz encomendas para fora de Lisboa? 

Vendedora: Não, não fazemos encomendas. 

Patrícia: Em relação à concorrência dos lenços dos namorados, sabe se existe lenços dos 

namorados produzidos industrialmente? 

Vendedora: Lenços não! Mas toalhas de mesa, acessórios… 

Patrícia: A loja tem algum site e ou rede social? 

Vendedora: Não! 

Patrícia: E porquê? 

Vendedora: Não é do interesse da patroa! 

 

Anexo 6 – Transcrição da entrevista ao posto de turismo (Viana do Castelo) 

 

Entrevista no Posto de Turismo em Viana do Castelo – 09/06/2012 
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Patrícia: Sabe dizer-me quais as nacionalidades (dos turistas) que, mais vêm, à procura de 

informações? 

Funcionária: A Alemanha, a Holanda, isto estou a fazer referência em quantidade e no ano! 

A Alemanha, a Holanda, Inglaterra (embora tenha baixado bastante a Inglaterra em 

comparação com as outras duas), França, Japão (um pouquinho agora), Itália e claro está, os 

nossos vizinhos de Espanha (nomeadamente da Galiza, para comer) e ultimamente estes 

turistas, que antigamente iam ao Sul de Portugal, agora procuram o norte do país. Não só pela 

Galiza, que também os agrada, mas também e principalmente todo o norte do país de Portugal. 

Patrícia: De maioria dos turistas que aqui vêm, eles costumam fazer perguntas sobre as 

nossas tradições? 

Funcionária: Sem dúvida. Sempre! Ainda hoje de manhã fizeram-me perguntas sobre os 

trajes, eles adoram as nossas tradições. Eles não gostam só da gastronomia, como se fala, 

não! É a roupa! E por isto a procura do Norte, porque vêm à procura da tradição. Dos usos e 

costumes, que é o que mais gostam! 

Patrícia: Que materiais têm aqui no posto de turismo para ajudar a explicar essas 

questões? 

Funcionária: Somos muito ricos em material, neste momento. Temos os mapas 

atualizados, se nos procurarem informações que possam não estar relacionadas com o 

turismo, estamos preparados para responder a essas questões, e lá está, temos que estar 

sempre atualizados. Esses mapas contêm informações sobre arquitetura, sobre as nossas 

praias e também, quando é necessário temos pessoas competentes, com alguma informação, 

que possam esclarecer sobre determinados assuntos relacionados com o folclore, pois por 

verem os trajes nas lojas ou verem os ranchos folclóricos no Largo Camões, ficam curiosos e 

pedem-nos informação sobre isso. 

Patrícia: Em relação aos Lenços dos Namorados, fazem perguntas sobre eles? 

Funcionária: Fazem sempre, principalmente sobre os lenços. 

Patrícia: Que tipo de perguntas fazem? 

Funcionária: Perguntam a história dos lenços dos namorados e o porquê da sua existência. 

Contudo, nós em Viana somos muito mais ricos em trajes a nível do país todo e a nível do país 

também. Os lenços dos namorados são a nossa tradição, e nós não sabemos promove-los e 

são muito mais de Vila Verde do que de Viana. Em 2004, entrevistei vereador da cultura e ele 

informou-me de que estavam a fazer o lenço dos namorados para oferecerem a todas as 

equipas que vinham a Portugal, para jogar no Euro 2004, para conseguirmos divulga-los por 

todo o lado. E repare o lenço em ponto cruz é muito mais trabalhoso e daí se tornar muito mais 

caro que os lenços coloridos de Vila Verde. Os lenços em ponto cruz têm mais símbolos da 

monarquia que os do ponto colorido. 

Patrícia: Quando perguntam pelos lenços, eles também costumam fazer alguns 

comentários? 

Funcionária: Dizem que são bonitos. E além de dizerem que apreciam os lenços em ponto 

cruz, eles dizem que adoram os de Vila Verde (os bordados coloridos), porque o colorido 
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chama muito mais à atenção. Por isso é que eles também procuram o norte, porque somos 

muito mais hospitaleiros, tradicionais e simpáticos. A beleza, o colorido e a forma como tem de 

estar feito atrai muito mais os turistas e eles gostariam ainda mais se tivessem a oportunidade 

de por o nome deles ou de alguém, para poderem levar e oferecer. Eles podiam comprar ao 

gosto deles. 

Os turistas vêm pela vertente cultural e de natureza também e outra coisa, acham estranho a 

nossa qualidade de vida porque aquilo que eles pensam lá fora, quando cá chegam ficam 

impressionados e encantados com as pessoas e pelo respeito que as pessoas lhes têm. 

 

Anexo 7 – Análise à entrevista no Posto de Turismo em Lisboa 

 

13. Que materiais têm para ajudar na explicação? 

Mapas atualizados e pessoal competente para responder a questões sobre a 
arquitetura e as tradições. 

Tabela 8 - Entrevista referente ao posto de turismo de Viana do Castelo 

 

5. As pessoas que aqui vêm já conhecem e perguntam pelos Lenços dos 
Namorados? 

Sim, fazem 
Tabela 9 – Entrevista referente ao posto de turismo de Viana do Castelo 
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Anexo 8 – Cartões das Lojas entrevistadas e do Museu do Traje 

 


