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Introdução 

O presente relatório de projeto tem como finalidade analisar como são difundidas 

as mensagens de comunicação sobre o turismo em Fornos de Algodres e propor uma 

estratégia de comunicação à Câmara Municipal. Uma estratégia de comunicação, neste 

caso turística, baseia-se no planeamento de medidas que visem a comunicação do 

turismo de um local, através dos instrumentos disponíveis mais indicados a cada público-

alvo (Baldissera, 2010). A proposta de criação de uma nova estratégia de comunicação 

servirá para que a Câmara Municipal de Fornos de Algodres (CMFA) melhore a 

divulgação das suas atrações, eventos e atividades. A escolha deste tema deveu-se à 

realização de um estágio pela autora no departamento de comunicação da CMFA entre 6 

de julho e 30 de setembro de 2015. Durante o período do estágio, a autora apercebeu-se 

de que a Câmara Municipal poderia beneficiar de algumas oportunidades de melhoria na 

forma como comunica o município e o seu turismo, pois, à data, apenas estava a 

proceder à criação de posts no Facebook e à afixação de cartazes com os eventos a 

realizar no concelho de Fornos de Algodres.  

De forma a conseguir responder ao principal propósito deste trabalho, diagnosticar 

as lacunas da atual estratégia de comunicação da CMFA e propor melhorias para 

ultrapassá-las, foram consultados trabalhos académicos e artigos científicos sobre 

comunicação turística, que possam ser enquadrados na temática do desenvolvimento 

regional assente no turismo. O turismo em espaço tural (TER) tem um impacto positivo 

nas economias regionais, pois “é visto como um veículo do desenvolvimento regional” 

(Eusébio, 2006, p.38). Turismo em espaço rural é, segundo a definição da Direção Geral 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural (2008), “um produto completo e diversificado que 

integra as componentes de alojamento, restauração, animação e lazer, baseado no 

acolhimento hospitaleiro e personalizado e nas tradições mais genuínas da gastronomia, 

do artesanato, da cultura popular, da arquitetura, do folclore, e da história”. O sucesso 

protagonizado pelo TER fez com que autores como Lorenzini, Calzati e Giudici (2011, 

p.541) se apercebessem que as marcas a nível territorial são inteiramente influenciadas 

por aquilo “que é natural, cultural e pelos valores sociais do território e da comunidade em 

que se expressa”. A criação desta nova tipologia de turismo deveu-se “ao potencial do 

TER como ferramenta para o desenvolvimento das áreas rurais” (Kastenholz, Carneiro, 

Marques & Lima, 2012, p.207). Mesmo com a existência destas características, se a 

transmissão da mensagem de uma região não for feita de forma eficaz de nada lhe 

servem, pois ninguém as conhece. A comunicação alcança então um papel de grande 

importância para o desenvolvimento de um local. A região de Fornos de Algodres só 

conseguirá desenvolver-se se fizer uma comunicação do seu potencial turístico 



6 
 

eficazmente. A utilização de place branding em TER deveu-se ao “aumento global da 

concorrência, tanto no mercado externo como no interno, aplicando as técnicas de place 

branding com maior frequência” (Hanna & Rowley, 2008, p.61). Place branding é, 

segundo a perspetiva de Anholt (2004, p.4), a aplicação de estratégias de marca e 

técnicas de marketing, para o desenvolvimento de cidades, regiões ou países, 

evidenciando a economia, a sociedade, a política e a cultura. Para que haja esta 

promoção de marca, a criação de uma imagem que diferencie uma região de outra é 

muito importante, pois este é “um aspeto estratégico que é crucial para o 

desenvolvimento e competitividade dos destinos e dos elementos que os formam” 

(Manteros, Gacía, Nafarrate & Solís, 2012, p.1410). 

Este relatório de projeto estará dividido em cinco pontos. O primeiro ponto fará a 

apresentação da temática do trabalho, ou seja, a necessidade de criação de um plano de 

comunicação do turismo para o município de Fornos de Algodres, a exposição dos 

objetivos e a compilação das técnicas de pesquisa utilizadas para a realização deste 

trabalho. No segundo ponto será feita uma descrição das atividades desenvolvidas pela 

autora, em Fornos de Algodres, durante o período de estágio. No terceiro ponto será feita 

uma revisão da literatura sobre marketing, comunicação no turismo e no TER e onde 

estará a apresentação de alguns autores e conceitos sobre estas temáticas. Este ponto 

terá ainda um outro onde estará a revisão da literatura sobre outras regiões portuguesas 

bem sucedidas, assim como, a forma como atingiram o sucesso. No quarto ponto será 

apresentado o diagnóstico da situação da comunicação turística em Fornos de Algodres. 

O quinto ponto terá a síntese dos resultados, bem como a proposta de comunicação para 

o departamento de comunicação da CMFA. Este relatório de projeto terminará com as 

conclusões finais da realização de todo o relatório de projeto. 

1. Opções metodológicas 

Este trabalho foi inicialmente pensado como um relatório de estágio, com a 

descrição das atividades desenvolvidas no departamento de comunicação da CMFA. 

Porém, ao aprofundar a pesquisa, a autora tomou consciência de oportunidades de 

melhoria na comunicação do turismo por parte da CMFA. Esta consciencialização fê-la 

optar por um relatório de projeto. Para realizar a tarefa proposta definiram-se os 

seguintes objetivos: 

a) Perceber qual é a estratégia de comunicação que a Câmara Municipal de Fornos de 

Algodres utiliza na divulgação do turismo do concelho. 

b) Aferir qual é a imagem que os residentes de Fornos de Algodres têm do seu município. 
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c) Analisar a imagem que é difundida nos media sobre as atracções, ações e eventos 

turísticos do município de Fornos de Algodres. 

 d) Estudar as estratégias de comunicação turísticas implementadas por outras regiões 

portuguesas, cujos exemplos possam servir de inspiração a Fornos de Algodres. 

 e) Propor uma melhoria na estratégia de comunicação do turismo em Fornos de 

Algodres. 

De forma a conseguir responder aos objetivos acima descritos, a autora utilizou 

um método misto, ou seja, conciliou a utilização do método qualitativo e do método 

quantitativo, recorrendo a técnicas de investigação, tais como, observação direta 

participante, entrevistas  semiestruturadas, inquéritos por questionário, clipping e 

benchmarking. 

O método qualitativo é direcionado “para procedimentos centrados na 

investigação em profundidade” (Santo, 2010, p.25), que possibilita concluir sobre fatores 

subjetivos e intrínsecos. Este método foi utilizado através da técnica de observação direta 

participante, cujo “distanciamento em relação ao grupo (…) confere a possibilidade de 

atentar em detalhes que de outro modo poderiam parecer naturais ou não dignos de 

registo” (2010, p.30) e entrevistas semiestruturadas em que cada indivíduo fala da sua 

própria pessoa/experiência, privilegiando-se “a qualidade da informação (…), sendo que 

as respostas de cada indivíduo, grupo ou comunidade (restrita) valem por si próprias e 

não como representativas de outros indivíduos ou comunidades” (2010, p.31).  

Para a realização da observação direta participante, a autora incluiu-se no 

ambiente em estudo, possibilidade permitida pela sua estadia na localidade de Fornos de 

Algodres. O núcleo de ação foi a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, em concreto, 

no gabinete do departamento de comunicação. A autora visitou as freguesias do 

concelho de Fornos de Algodres, com o intuito de absorver toda a história e cultura desta 

região, contactou e conversou com os conterrâneos destas localidades e prestou atenção 

às técnicas utilizadas pela CMFA para comunicarem o seu turismo e atrações. Foi, 

através da realização destas atividades que a autora se apercebeu das lacunas 

apresentadas por esta entidade ao nível da comunicação e se presdispôs a melhorá-la. 

As entrevistas semiestruturadas (guião, apêndice 1; transcrições, apêndice 2) 

foram realizadas informalmente, ao longo do tempo de estágio, a Rita Silva, Vice-

Presidente da Câmara Municipal, a Célia Candeias, responsável pelo departamento de 

comunicação da CMFA e a Bruno Rebelo, arqueólogo da Câmara Municipal e 

responsável pelo Posto de Turismo e pelo Centro de Interpretação Histórica e 
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Arqueológica de Fornos de Algodres (CIHAFA). Por recomendação de Rita Silva e Célia 

Candeias, entrevistou-se ainda Emília Gomes, uma professora aposentada com grande 

conhecimento sobre o concelho de Fornos de Algodres. Os entrevistados foram 

questionados, à medida que as necessidades de informação para o estágio se foram 

apresentando, sobre os fatores que diferenciam este município dos restantes locais do 

país (tais como, locais emblemáticos, estabelecimentos de alojamento, restaurantes, 

costumes e tradições), a existência de um serviço de informações turísticas e a estratégia 

de comunicação em funcionamento no momento. 

O método quantitativo foi utilizado através da realização de um inquérito (apêndice 

3-5, tabela 4, 5) com a finalidade de tentar perceber qual é a imagem que os residentes 

têm do seu município. A técnica do inquérito possibilita “quantificar uma multiplicidade de 

dados” (Quivy & Campenhoudt, 2005, p.93), no entanto as respostas obtidas não foram 

suficientes para atingir este objetivo e serviram apenas para sintetizar as opiniões dos 

munícipes. A amostra contém 43 indivíduos, sendo composta por funcionários da CMFA, 

residentes e trabalhadores da localidade de Fornos de Algodres. Numa primeira fase, o 

inquérito foi distribuído pela autora em algumas localidades do concelho, mas esta 

aplicação não foi muito fácil, pois algumas das pessoas abordadas levaram a situação na 

brincadeira e outras recusaram-se a participar. Percebeu então que, como a maioria dos 

cidadãos que trabalham em Fornos de Algodres vive em freguesias do concelho, podia 

distribuir-lhes o inquérito. Numa segunda fase, a autora caminhou por Fornos de 

Algodres e distribuiu os inquéritos em estabelecimentos comerciais (cafés, mini-

mercados, restaurantes e lojas) e na Câmara Municipal. Estes foram deixados durante 

dois dias, para que os inquiridos tivessem tempo para responder e passado o prazo, a 

autora fez a recolha. 

Recorreu-se ainda à técnica de clipping, ou seja, à pesquisa e “análise de notícias 

publicadas nos media” (Ribeiro, 2013, p.109), na tentativa de perceber em que órgãos de 

comunicação social estão presentes notícias sobre o turismo em Fornos de Algodres e 

que temas são abordados. Esta forma de pesquisa foi aplicada através do separador de 

notícias do Google, onde se utilizaram as palavras-chave “Fornos de Algodres”. Na 

página de resultados surgiram várias entradas noticiosas que reencaminhavam para 

diversos websites de jornais generalistas, tais como, o Sol, A Bola, o Record, a TSF, o 

Observador e o Diário de Notícias (apêndice 7, tabela 7). Esta técnica não foi utilizada em 

órgãos de comunicação locais, como é o caso do jornal online Magazine Serrano, pois o 

objetivo desta técnica é saber como está a ser promovido o município de Fornos de 

Algodres fora do município e não a nível local. As notícias foram selecionadas definindo 

previamente um período de análise, entre janeiro de 2014 e agosto de 2015. 
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O benchmarking é realizado com o objetivo de comparar uma organização ou 

serviço com a concorrência de modo a identificar e corrigir as suas fraquezas (Bowie & 

Buttle, 2004). O facto de manter uma organização sempre informada permite que esta 

melhore os seus serviços e aumente a satisfação dos seus clientes, sendo esta a maior 

vantagem desta técnica. Neste caso prático, o benchmarking foi executado recorrendo a 

uma pesquisa nos websites e páginas de Facebook oficiais de regiões portuguesas que 

têm sido considerados casos de sucesso no TER, como é o caso das Aldeias do Xisto, 

abordadas por Ramos e Ribeiro (2014) e por Barros e Gama (2009/2010), da vila de 

Óbidos, que foi estudada por Prista (2013), do município de Montalegre, que foi tratado 

por Correia e Brito (2011), da Terra Fria e das Aldeias Históricas de Portugal, estudadas 

por Correia e Carvalho (2009/2010) (apêndice 8; tabela 8), pois segundo a perspetiva da 

autora enquadram-se nas características do município de Fornos de Algodres, ou seja, 

não são muito extensas territorialmente, têm um vasto património histórico, natural e 

cultural e pretendem promover o seu turismo. Esta técnica foi também utilizada com a 

finalidade de tentar saber quais as atividades que os concelhos circundantes promovem e 

como fazem a sua divulgação, através da realização de telefonemas a entidades como o 

Turismo do Centro, Postos de Turismo, Câmaras Municipais e empresas de dinamização 

turística (apêndice 9; tabela 9), tendo sido selecionadas a Cankay (Viseu), a VivAventura 

(Gouveia) e o Clube de Montanhismo de Seia devido serem as únicas empresas com 

esta função na área circundante a Fornos de Algodres. 

2. Percurso da autora em Fornos de Algodres 

Para orientar o trabalho durante o estágio em Fornos de Algodres, foi redigido um 

plano para sintetizar todas as tarefas que deveriam ser realizadas, em colaboração 

próxima com Rita Silva, a Vice-Presidente da CMFA, Célia Candeias e André Pereira, 

responsáveis pelo departamento de comunicação, Pedro Bidarra, cartógrafo da Câmara, 

e Bruno Rebelo, arqueólogo e responsável pelo CIHAFA e pelo Posto de Turismo. As 

atividades do estágio decorreram entre o dia 6 de julho e o dia 30 de setembro de 2015. 

Ao todo, este período teve a duração de 440 horas. 

Na tabela 10 (apêndice 10) está presente o percurso da autora em Fornos de 

Algodres com a síntese de todas as tarefas. A primeira tarefa foi realizar uma análise ao 

produto turístico, ou seja, analisar “o conteúdo autêntico e de qualidade” (Lorenzini, 

Calzati & Giudici, 2011, p.541); para isso, a autora fez uma visita por Fornos de Algodres 

e pelas suas freguesias, para ficar a conhecer o património existente na região e 

conversou com Bruno Rebelo para ficar a “sentir o pulso” à região. Esta visita foi muito 

importante, pois com ela foi possível absorver “a cultura material” (2011, p.542) do 
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concelho de Fornos de Algodres e perceber as potencialidades turísticas que o município 

tem, mas que não estão a ser divulgadas. 

O passo seguinte a ser tomado foi conversar com a Célia Candeias para que esta 

lhe passasse o histórico dos esforços de comunicação desenvolvidos pelo município de 

Fornos de Algodres nos últimos anos, tendo sido disponibilizados alguns exemplares de 

press releases (apêndice 11; tabela 11) enviados para os órgãos de comunicação social 

e panfletos promocionais do concelho (apêndice 17; tabelas 17-20). Além disso, foi 

também fornecida uma lista com algumas pessoas ilustres (apêndice 12; tabela 12) que, 

de alguma forma, mantiveram ligação com o município. Com estas informações a autora 

pôde perceber qual a estratégia de comunicação em ação. 

Mais tarde, realizou-se uma pesquisa de marketing recorrendo à técnica de 

clipping onde foi feita uma pesquisa de notícias na internet sobre Fornos de Algodres 

difundidas por órgãos de comunicação social generalistas, a nível nacional. Ao realizar 

esta pesquisa a autora percebeu que a comunicação do turismo de Fornos de Algodres 

não está a ser muito divulgada (apêndice 7, tabela 7). Em seguida, a autora viu a 

necessidade de pesquisar o contacto de jornalistas das publicações dos concelhos 

circundantes (apêndice 13; tabela 13) e das publicações mais relevantes a nível nacional 

no que à temática do turismo, lifestyle e desenvolvimento regional diz respeito (apêndice 

14; tabela 14), com o intuito de facilitar o envio de press releases sobre Fornos de 

Algodres, pois os “media são um reconhecido veículo para a promoção turística” 

(Custódio & Gouveia, 2007, p.294). 

Realizaram-se pesquisas de trabalhos académicos que pudessem existir sobre a 

região de Fornos de Algodres, mas neste ponto a pesquisa não surtiu muito efeito, pois 

os trabalhos existentes são do domínio arqueológico ou sobre a Serra da Estrela e do 

seu turismo em si. Foram ainda feitas pesquisas sobre a forma como é realizada a 

divulgação dos concelhos circundantes a Fornos de Algodres (apêndice 15; tabela 15), 

que empresas de dinamização turística existem e como promovem as atrações turísticas 

(apêndice 9; tabela 9) e pesquisa de regiões que poderão inspirar Fornos de Algodres na 

forma como fazem a sua comunicação, dadas as características que têm em comum. 

Com o passar do tempo, a autora, em conjunto com a sua orientadora, a Célia 

Candeias, a Rita Silva e a Emília Gomes chegaram à conclusão que seria importante 

aprofundar o estudo do produto turístico, alargando-o aos usos, costumes e expressões, 

que representem as tradições rurais relevantes da região de Fornos de Algodres, 

alcançado assim “a cultura imaterial” (Lorenzini, Calzati & Giudici, 2011, p.542). Realizou-

se ainda um estudo ao consumidor através de um inquérito (apêndice 3-5; tabela 4, 5), 
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com o objetivo de saber qual é a opinião que os fornenses têm da sua terra e o que esta 

tem de melhor.  

Na fase terminal do estágio foram realizadas pesquisas para identificar blogues 

nacionais e internacionais sobre turismo (apêndice 16; tabela 16) para identificar os seus 

autores e tentar despertar-lhes a atenção para as atrações da região em estudo. Para 

terminar, a autora compilou toda a informação recolhida ao longo do tempo de estágio o 

que a possibilitou caracterizar a estratégia de comunicação utilizada pelo município de 

Fornos de Algodres. 

3. Marketing e comunicação no turismo em espaço rural  

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), “turismo é um fenómeno 

cultural, social e económico que implica o movimento de pessoas para países ou lugares 

fora do seu habitual ambiente por motivos pessoais ou negócios/profissionais. Estas 

pessoas são chamadas de visitantes (podem ser turistas ou excursionistas, residentes ou 

não-residentes) e o turismo tem ligação com as atividades em que participam, algumas 

delas envolvem despesas turísticas”. Ao nível económico, o turismo é “um importante 

instrumento de desenvolvimento das economias contemporâneas, proporcionando 

benefícios de longo prazo quando implementado de forma sustentada” (Ribeiro & Vareiro, 

2007, p.470). Em Portugal, o setor turístico, tem tido um papel importante na economia 

nacional (Maricato, 2012, p.21). Segundo Maricato (2012), através de uma previsão 

realizada pela World Travel and Tourism Council (WTTC) esta tendência prolongar-se-á, 

pelo menos, até ao ano de 2021. 

A implementação do turismo em regiões rurais tem sido apontada, por esta razão, 

como sendo muito importante para o desenvolvimento, pois, para Neves (2008, p.5) 

tornou-se num “fator de revitalização do tecido económico e social”, tendo servido para 

contrariar a tendência de desertificação e empobrecimento destas regiões (Daglish, 

2010). São várias as tipologias de turismo em regiões rurais, mas a que mais se tem 

destacado é a prática de TER que, ao longo dos últimos anos, tem suscitado o aumento 

do interesse dos turistas. Segundo a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (2008), turismo em espaço rural é “um produto completo e diversificado que integra 

as componentes de alojamento, restauração, animação e lazer, baseado no acolhimento 

hospitaleiro e personalizado e nas tradições mais genuínas da gastronomia, do 

artesanato, da cultura popular, da arquitetura, do folclore, e da história”. Ao consultar os 

dados disponibilizados pelo INE (2015), conclui-se que entre o ano de 2014 e 2015 houve 

um aumento de 6,1% relativamente ao número de estabelecimentos de alojamento de 

TER em funcionamento. Este aumento coincide com a mudança das preferências da 
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sociedade que passou a dar mais importância à “qualidade ambiental, à tranquilidade, ao 

contacto com a natureza” (Ribeiro & Vareiro, 2007, p.472), à preferência por períodos de 

férias mais curtos, à nova caracterização dos meios rurais, que agora são vistos como 

locais de lazer, de “cultura e oportunidades de socialização que os meios urbanos não 

permitem” (Kastenholz, Carneiro, Marques & Lima, 2012, p.207) e aos investimentos 

feitos por ajudas comunitárias vindas da União Europeia (UE). O TER dispõe de várias 

potencialidades, tais como, espaços para lazer ou prática de atividades ao ar livre, que 

fomentam o contacto com a natureza, aposta num modo de vida tradicional e autêntico, 

fomento de ensinamentos relativamente ao património histórico, cultural e natural da 

região e a hospitalidade de quem recebe (2012, p.207). Analisando os valores 

disponibilizados pelo INE (ver p.14) torna-se aparente o peso que o TER tem ganho ao 

nível turístico em Portugal, sendo “considerado um dos melhores destinos a visitar” e, 

para isso, “muito tem contribuído a nova estratégia de comunicação e promoção do 

destino Portugal” (Carvalho, 2013, p.6).  

3.1 Conceitos e revisão da literatura 

Marketing turístico é a tipologia do marketing que está diretamente relacionada 

com a promoção do setor turístico e dos seus produtos. O que torna este tipo de 

marketing único é o facto de a sua principal característica ser a preocupação com os 

serviços. O marketing no turismo pode ser aplicado em países, cidades, hotéis, empresas 

de atividades turísticas e restaurantes (Tavira, 2014). Globalmente, os principais objetivos 

do marketing turístico são “aumentar as receitas do turismo, diversificar a oferta, diminuir 

o turismo de massas e aumentar o turismo de elevada qualidade, combater a 

sazonalidade, reduzir as assimetrias regionais, preservar os recursos naturais e culturais” 

(Couto, Faias & Faias, 2009, pp.108-109), havendo sempre um bom acolhimento e 

prestação de auxílio por parte das comunidades locais. 

Na tentativa de proceder à revisão da literatura relativamente ao turismo em 

Fornos de Algodres, foram encontrados sobretudo resultados sobre a Serra da Estrela e 

o seu desenvolvimento turístico. Como a proposta turística de Fornos de Algodres se 

enquadra na tipologia de TER, a autora conduziu as suas pesquisas neste sentido. 

Focando-se na importância das zonas rurais, Braizinha (2014) demonstra que o fomento 

de turismo em espaços como Fornos de Algodres é bastante favorável, pois o setor 

turístico promove o desenvolvimento de regiões desertificadas, como é o caso do Interior 

de Portugal e, por outro lado, diminui a massificação do litoral. Os benefícios 

proporcionados pelo setor turístico na região Centro de Portugal, da qual faz parte Fornos 

de Algodres, levaram ao fomento das economias locais, tendo-se tornado objeto de 

estudo de Eusébio (2006). As vantagens do turismo em espaço rural e a importância que 
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este tem para a comunidade, havendo sempre preocupação com a preservação do 

ambiente foi objeto de estudo de Kastenholz, Carneiro, Marques e Lima (2012).  

Denominada inicialmente como “promoção”, a comunicação no turismo é 

atualmente reconhecida como “marcom”, visto que, a “comunicação no marketing cobre 

todas as ferramentas que a hospitalidade pode utilizar para comunicar com os seus 

clientes, empregados e outros stakeholders” (Bowie & Bottle, 2004, p.28). A comunicação 

no turismo, ou seja, a promoção turística é essencial pois é por sua intervenção que os 

locais dão a conhecer às pessoas “as suas atrações turísticas, as suas singularidades ou 

a sua identidade cultural”, permitindo-nos afirmar que a comunicação é a técnica que 

“marca a diferença e pode tornar um destino único” (Marujo, 2012, p.54). Para a 

promoção de um destino turístico poderão ser utilizadas várias ferramentas de 

comunicação, dependendo do objetivo que se pretenda atingir. As ferramentas 

disponíveis estão sintetizadas na tabela 1. 

Tabela 1: Ferramentas de comunicação em turismo 

Objetivos da comunicação Ferramentas 

Contacto intensivo 

Feiras 

Workshops 

Congressos 

Promoção à distância 
Emails (diretos ou dirigidos) 

Telemarketing 

Publicidade nos media 

Jornais 

Revistas 

Televisão 

Rádio 

Ferramentas promocionais de apoio 

Folhetos 

Revistas 

Brindes publicitários 

Vídeos 

Fonte: Couto, Faias & Faias (2008, pp.136-137). 

A criação das estratégias de promoção turística é uma função desempenhada, 

sobretudo, pelos departamentos de marketing e comunicação, contudo, os turistas, 

também desempenham um papel essencial na comunicação do turismo. Os information 

seeker são indivíduos que procuram informações sobre um local, ou seja, estão 

potencialmente interessados em visitar um local e procuram informações detalhadas 

sobre a acessibilidade, locais de alojamento e atrações, com o intuito de ficarem a saber 

com o que podem contar, antes mesmo de realizarem a visita (Tavira, 2014).  

O place branding, ou seja, a promoção feita próxima dos potenciais visitantes, é 

considerado essencial desde que a concorrência entre locais começou a ser maior e mais 

aguerrida, tornando-se fulcral que os destinos criem uma identidade única para que se 
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consigam diferenciar dos restantes (Morgan, Pritchard & Pride, 2004) e chamem a 

atenção do público. A abordagem aos potenciais visitantes pode ser realizada de duas 

formas distintas, mas que se complementam entre elas. A atuação na origem e no 

destino, em que a primeira se realiza “nos mercados emissores de turistas, estimulando-

se a curiosidade”, criando-se “apetência para a visitação” e a segunda ocorre “quando o 

turista se encontra no território” e se procura garantir “a coerência da imagem de marca, 

dos suportes de comunicação e da informação prestada” (Ramos & Ribeiro, 2014, pp.9-

10). 

A promoção turística é realizada através de um destination brand que, segundo 

Ritchie e Ritchie (1998, p.17) é um “nome, símbolo, logótipo, palavra ou outro grafismo 

que identifique e diferencie um destino, transmitindo a promessa de uma experiência 

única associada ao destino, servindo também para consolidar e reforçar as memórias de 

uma experiência num determinado destino.” Este destination branding poderá ser 

representado através de diversas ferramentas de comunicação, como é o caso da 

distribuição de revistas, folhetos e brochuras, que deverão ser distribuídos tanto no 

mercado interno como no mercado externo, a criação de um guia temático com todas as 

informações sobre o território e de um mapa com os pontos de interesse e sua 

sinalização urbana, calendarização de todas as atividades e eventos, uma carta 

gastronómica e, num campo mais tecnológico, a criação de uma aplicação para 

smartphones e tablets com várias “funcionalidades que têm em vista auxiliar na 

estruturação da visitação” (Ramos & Ribeiro, 2014, pp.13-14). 

Além de promover o turismo, o place branding permite fomentar e desenvolver 

novos negócios. Quando existem novos investimentos numa determinada zona, essa 

zona desperta interesse noutros investidores, apostando-se no desenvolvimento regional 

daquele local em específico. Este desenvolvimento desperta curiosidade nas pessoas 

(Giles, Bosworth & Willet, 2013), levando-as a querer visitar o local, dinamizando-o ainda 

mais. As ferramentas utilizadas para comunicar o turismo diferenciam-se do meio urbano 

para o meio rural. No TER, as ferramentas promocionais de preferência são os “folhetos 

promocionais, com mapas temáticos da área em questão e envolvente, roteiros turísticos, 

possíveis percursos, criação de uma página de internet com informação atualizada com 

pontos de interesse e demais informação em várias línguas” (Barros & Gama, 2010, 

p.96). 

Tendo presente a oportunidade de melhoria da comunicação do turismo de 

Fornos de Algodres e do seu plano de comunicação turística, a autora consultou alguns 

artigos científicos que vão ao encontro deste propósito. Ao ler o artigo de Thomaz e 
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Gândara (2013), apreendeu que para que a promoção de um local seja bem-sucedida 

devem apostar-se em “estratégias de marketing inovadoras e criativas, bem planeadas e 

utilizando um conjunto de instrumentos de comunicação” (p.116). O artigo de Barros e 

Gama (2010) segue a mesma linha de pensamento, valorizando a utilização de 

instrumentos promocionais eficazes dando importância à escolha dos instrumentos de 

comunicação, por exemplo, “folhetos promocionais, com mapas temáticos da área em 

questão e envolvente, roteiros turísticos, possíveis percursos” (p.96), que devem ser 

eficazes e capazes de cativar os públicos-alvo a consumir os recursos disponíveis num 

determinado local.  

A necessidade que cada local passou a ter de se diferenciar dos seus 

concorrentes e provar a sua autenticidade levou autores como Ramos e Ribeiro (2014) a 

estudar a necessidade de criar uma marca turística para um local. Lefebvre e Roult 

(2013) notam ainda que para a promoção de um local devem utilizar-se estratégias de 

branding. Os profissionais desta área chegaram à conclusão que, como cada local tem as 

suas características, cada pessoa tem gostos particulares, por isso, como defendem 

Morgan, Pritchard e Pride (2004) o mercado turístico deve ser segmentado, havendo a 

necessidade de cada local ter em conta as suas atrações e as preferências das pessoas 

que o visita, definindo desde cedo o seu posicionamento. É através da criação de uma 

imagem turística, ou seja, de “uma seleção de temas referentes aos produtos culturais 

que formam a identidade de um país ou região”, que se define o posicionamento de um 

local. A criação desta imagem tem uma relação de dependência com os meios de 

comunicação, pois são eles que “ao apresentarem informação de locais, quer seja 

através de notícias e reportagens, entretenimento ou publicidade, representam uma 

realidade turística” (Monteros, García, Nafarrate & Solís, 2012, p.1415). 

3.2 Turismo em espaço rural: casos portugueses 

Com o propósito de responder ao objetivo “Inspirações de outras regiões 

portuguesas, cujos exemplos possam servir de inspiração a Fornos de Algodres” foi 

realizada uma pesquisa de algumas regiões (apêndice 7; tabela 7), cujas selecionadas 

foram as Aldeias do Xisto, a vila de Óbidos, o município de Montalegre, a Rota da Terra 

Fria e as “Aldeias Históricas de Portugal”, como podemos aferir na figura 1. Os critérios 

de seleção foram a extensão territorial, a riqueza patrimonial, a aposta na promoção das 

suas atividades turísticas e o sucesso que atingiram como região turística. 

 

 



16 
 

Figura 1: Websites das regiões portuguesas que serviram de inspiração a Fornos 

de Algodres 

Fontes: website das Aldeias do Xisto (canto superior esquerdo); website do turismo de Óbidos (canto superior direito); 

website do Ecomuseu Barroso (canto inferior esquerdo); website da Rota da Terra Fria Transmontana (canto inferior 

direito); website das Aldeias Históricas de Portugal (centro), última visita: 23/05/2016 

 Aldeias do Xisto 

A rede das Aldeias do Xisto é um projeto que abrange 27 aldeias da região centro 

de Portugal e foi criada no ano de 2000. A criação da rede das Aldeias do Xisto foi 

promovida pela Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto 

(ADXTUR), em parceria com outras entidades, tais como, Câmaras Municipais e Juntas 

de Freguesia das localidades. 

As Aldeias do Xisto tornaram-se num grande sucesso turístico, em grande parte 

devido à estratégia de marketing que utilizaram para a sua promoção. Ramos e Ribeiro 

(2014) analisaram esta estratégia num artigo, onde expõem que, para que esta região 

turística vingasse, foi necessário apostar em várias ações e ferramentas 

comunicacionais. Numa fase embrionária foi criada uma determinada imagem, que viria a 

despertar curiosidade nos potenciais visitantes, após a sua divulgação junto destes. A 

promoção das Aldeias do Xisto teria que ser coerente, desde a sua promoção à distância 

até à sua promoção local e, por isso, marca presença tanto no meio físico, como no meio 

online. No primeiro, através da criação de um website (figura 1) que, além de ser uma 

montra promocional, possibilita a compra de pacotes turísticos e a realização de reservas 

para estadias e permite a criação “de comunidades de partilha de informação” (p.10). 

Esta plataforma tem todas as informações necessárias para  quem pretende visitar a 
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região, desde textos informativos, passando por mapas, até à divulgação de experiências 

que são possíveis de aproveitar nas Aldeias. Esta região também está presente nas 

redes sociais, em concreto, no Facebook (anexo 1, figura 10), onde se promovem os 

conteúdos do website, eventos futuros, criam-se passatempos e partilham-se notícias 

que tenham sido publicadas nos órgãos de comunicação social. Além disto, conta ainda 

com um vídeo promocional da região (anexo 2, figura 11). Já no meio físico está presente 

em feiras de turismo nacionais e internacionais, tem lojas da própria marca noutros 

países e criou um conjunto de suportes de comunicação que estão formatados em vários 

idiomas, tais como, a Revista, a instalação de sinais de sinalização da região, o Guia 

Aldeias do Xisto, o Calendário de Animação, a Carta Gastronómica, brochuras e folhetos. 

Adicionalmente, recorreu a serviços de uma agência de publicidade e de uma agência de 

comunicação “para a criação de campanhas de publicidade e para a divulgação junto dos 

órgãos de comunicação social” (p.13). 

 Aldeias Históricas de Portugal 

A região das Aldeias Históricas de Portugal compreende várias localidades, no 

total são 12. A localidade de Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo 

Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e 

Trancoso. O conjunto destas localidades, segundo Correia e Carvalho (2010), tem 

prestado especial atenção à promoção e divulgação do território com o intuito de 

fomentar as suas economias locais e valorizar o seu património. A promoção desta região 

tem sido feita a nível nacional e internacional. Para o conseguir criou uma publicação 

denominada “carta do Lazer das Aldeias Históricas” (p.123), mas para além disso, tem 

um website (figura 1) onde constam informações úteis, sugestões de visitas, notícias, 

passatempos, promoções e uma agenda de eventos. Utiliza também o Facebook como 

instrumento de divulgação das suas ações turísticas, através da partilha de eventos e de 

notícias publicadas na comunicação social, e está presente no website Youtube (anexo 3, 

figura 12) onde divulga vídeos promocionais de algumas atividades desenvolvidas na 

região. 

 Município de Montalegre 

Montalegre é uma vila transmontana, pertencente ao distrito de Vila Real, que faz 

parte do Parque Nacional da Peneda-Gerês. O município de Montalegre é bastante 

dinâmico e está sempre em constante movimento. Segundo Correia e Brito (2009), 

Montalegre foi um concelho que conseguiu diferenciar-se dos demais, tendo-se 

especializado na sua divulgação. Este município direcionou a sua estratégia de marketing 

para a criação de marcas locais e sua promoção, bem como para uma atuação local, 
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“orientada para os locais, desenvolvendo-se e criando visibilidade do interior para o 

exterior da região” (p.2966). Em concreto, esta vila faz a sua promoção num website 

(anexo 4, figura 15, 16), através da publicação de notícias, partilha de eventos e 

disponibilização de informações úteis sobre as atrações turísticas. O município de 

Montalegre partilha ainda informações úteis e sobre as suas atrações turísticas no 

website do “Ecomuseu do Barroso” (figura 1), que tem um canal no website Youtube 

(anexo 5, figura 17) onde existe um vídeo promocional da região. As redes sociais 

também são ferramentas utilizadas por Montalegre, em concreto, o Facebook (anexo 6, 

figura 18), através da criação de posts para a divulgação de eventos, notícias e ações 

turísticas. 

 Vila de Óbidos 

Óbidos é uma vila do centro de Portugal que faz parte do distrito de Leiria. Esta 

região é conhecida pelas muralhas do seu castelo e pela vila histórica existente no seu 

interior. 

A vila de Óbidos, para Cabral e Ferreira (2010), faz a sua promoção ao longo de 

todo o ano, pois esta é adequada a cada evento que vai ocorrendo durante o ano, como 

por exemplo a “Vila Natal”, a “Feira Medieval” e o “Festival Internacional do Chocolate”. 

Estes eventos são os elementos diferenciadores desta localidade, mas em conjunto com 

o património da região, são o ex-libris que a torna num exemplo a ter em atenção, sendo 

alvo de uma promoção ao nível nacional e internacional.  

Esta região faz a divulgação das suas atrações e atividades turísticas em diversas 

frentes. O “Portal Oficial do Município de Óbidos” (anexo 7, fig. 19) é o website do 

município e contém informações direcionadas aos munícipes, mas também informações 

úteis sobre serviços existentes nesta localidade. Este website tem um separador de 

“Turismo” que reencaminha os seus visitantes para um outro denominado “Óbidos” 

(figura 1). Nesta página promove-se o turismo e as suas atividades e estão compiladas 

informações úteis para os potenciais visitantes, tais como, alojamento e eventos. No que 

diz respeito ao Facebook, a vila de Óbidos tem mais que uma página referente às suas 

atrações turísticas, uma destinada à promoção do “Festival Internacional de Chocolate” 

(anexo 8, figura 20), em específico, e outra para a promoção do município de Óbidos 

(anexo 9, figura 21), em geral. 
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 Rota da Terra Fria 

A rota da Terra Fria localiza-se a norte de Portugal, no distrito de Bragança. 

Fazem parte desta região os municípios de Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda do 

Douro e Mogadouro. 

A rota da Terra Fria promove-se, segundo a Associação de Municípios da Terra 

Fria do Nordeste Transmontano (s.d.), através da promoção da marca ”Prove Portugal” 

em produtos, equipamentos e serviços da região, mas também recorrendo a campanhas 

promocionais na televisão, na imprensa e no online. Neste último meio, a promoção é 

feita utilizando um website (figura 1) com informações úteis, com sugestão de percursos 

e visitas a realizar e divulgação de eventos. A região da Rota da Terra Fria utiliza também 

o Facebook (anexo 10, figura 22), promovendo os seus eventos, atrações turísticas e 

notícias publicadas na comunicação social. Esta região transmontana conta ainda com 

um canal no website Youtube (anexo 11, figura 23) onde disponibiliza vídeos 

promocionais da região e alguns eventos desenvolvidos. 

4. A comunicação turística em Fornos de Algodres 

Fornos de Algodres é um município da Beira Alta (NUT III), integrante do distrito 

da Guarda, e faz fronteira com os concelhos de Trancoso, Celorico da Beira, Aguiar da 

Beira, Gouveia, Penalva do Castelo e Mangualde. Este município situa-se no sopé da 

Serra da Estrela e, fazendo parte desta região, insere-se no Turismo do Centro. O 

turismo do Centro foi considerado, segundo o website do Turismo do Centro (2015), a 

melhor região de turismo nacional pelos prémios Publituris Portugal Travel Awards no dia 

11 de setembro de 2015.  

A natureza, a cultura, os valores, as histórias, as lendas e a gastronomia de um 

local são os fatores que diferenciam um sítio de tantos outros, tornando as experiências 

únicas. A aposta nestes fatores e num turismo de qualidade e autenticidade são os 

critérios utilizados pelas organizações do setor turístico no momento de criação de uma 

estratégia promocional para o TER (Teo & Yeoh, 1997). Para além destes fatores, 

segundo Barros e Gama (2010) recorre-se, ainda, a ajudas financeiras fornecidas pelos 

apoios comunitários disponibilizados pela UE. Fornos de Algodres tem todos estes 

fatores na sua região, essenciais à criação de uma estratégia promocional. O município 

está envolvido num ambiente natural bastante rico, devido à existência da Serra da 

Esgalhada, da praia fluvial e à sua proximidade com a Serra da Estrela. Mas não só, a 

sua riqueza alcança também a existência de histórias, lendas e costumes tradicionais. 
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Na definição de uma estratégia de comunicação “é imprescindível discriminar e 

escolher um determinado conjunto de ações mix de comunicação, segundo o público-

alvo, os objetivos da comunicação e o pressuposto disponível” (Anato, 2006, p.25), mas 

Fornos de Algodres fica um pouco aquém desta afirmação. Para tal conclusão e de forma 

a responder ao objetivo deste trabalho de perceber qual é a estratégia de comunicação 

que a Câmara Municipal de Fornos de Algodres utiliza na divulgação do turismo do 

concelho recorreram-se a várias técnicas e procedimentos de pesquisa. 

4.1 Comunicação turística de Fornos de Algodres 

O website da Câmara Municipal de Fornos de Algodres sofreu recentemente 

várias alterações, tendo sido remodelado praticamente de raiz. Com é possível ver na 

tabela 2, a nova plataforma é bastante completa, auxiliando-se de texto, imagem e vídeo, 

fazendo ligação às redes sociais e adaptando-se ao mobile. 

Tabela 2: análise do website do município de Fornos de Algodres 

Características Análise Descrição 

Logótipo Sim 

 

Utilização de cor Sim Verde, amarelo, branco e cinzento 

Slogan Sim “Um História que nos Toca” 

Lema Sim 
“Visitar o Município de Fornos de Algodres é contemplar o passado e o 

presente, a paisagem e o património, assim como os usos e costumes.” 

Menu “Pesquisar” Sim 
  

Botão scroll to top 
 

Sim 

 

Redes sociais Sim Facebook e RSS    

Contactos Sim Telefone e email   

Calendário Sim 

 
Fotografias Sim Várias fotografias ao longo de todo o website 

Vídeos Sim 

Feira do Queijo da Serra da Estrela -

https://www.facebook.com/Munic%C3%ADpio-de-Fornos-de-Algodres-

611280778931615/videos  

Adaptação ao 

mobile 
Sim 

  
Fonte: autoria própria 

https://www.facebook.com/Munic%C3%ADpio-de-Fornos-de-Algodres-611280778931615/videos
https://www.facebook.com/Munic%C3%ADpio-de-Fornos-de-Algodres-611280778931615/videos
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No seu modelo atual, o website é sub-dividido em várias páginas, para que as 

informações estejam todas categorizadas: “Home”, “Institucional”, “Conhecer Fornos de 

Algodres”, “Servir os munícipes”, “Eu participo”, “Contactos” e “Pesquisar”. 

A página inicial também está dividida, mas de uma forma mais subtil. Quando se 

abre o website a primeira coisa que se vê é uma fotografia de capa com o slogan “Fornos 

de Algodres uma História que nos Toca” e dois separadores distintos, um para “Conhecer 

Fornos de Algodres” e outro com indicações de “Como chegar” (anexo 12; figura 24). Em 

segundo plano surge em destaque o evento a decorrer, que na data de recolha das 

imagens era a “Feira do Queijo da Serra da Estrela, e várias funcionalidades do website, 

tais como, indicações de “Onde comer”, de “Onde dormir”, “Experiências”, o “Balcão 

online” e um “Diretório” de empresas do concelho (anexo 13, figura 25). Em terceiro plano 

estão destacadas algumas “Notícias Recentes” (anexo 14; figura 26) e o quarto plano do 

website destina-se à calendarização dos eventos (anexo 15; figura 27). Em quinto plano 

está um “Enquadramento do Concelho” com o número de freguesias pelas quais é 

composto, a sua dimensão geográfica e o número de habitantes (anexo 16; figura 28). 

Por último é feito um plano de alguns serviços úteis disponíveis para a comunidade, por 

exemplo, as “Farmácias de serviço”, “A minha rua”, a subscrição de uma newsletter, o 

“PDM online”, a morada da CMFA, o horário de atendimento à comunidade e alguns 

“links úteis” (anexo 17; figura 29). 

No que diz respeito à presença do turismo no website, este tem um separador só 

para si, o separador “Conhecer Fornos de Algodres”. Como demonstra a tabela 3, à 

semelhança dos restantes conteúdos presentes no website, este separador também está 

dividido em várias categorias: “Como chegar”, “Onde comer”, “Onde dormir”, 

“Experiências”, “Agenda cultural”, “História da Região”, “Lendas e orações”, “Queijo da 

Serra da Estrela e produtos locais” e “Ilustres da nossa terra”. Este separador apresenta 

algumas falhas que devem ser referidas, tais como, a existência de textos muito 

extensos, a página “Caça e pesca” da sub-categoria “Experiências” que não é 

encontrada, poucas referências a lendas e orações na categoria a que estas temáticas 

diz respeito e pouca demonstração de produtos regionais baseando-se apenas no Queijo 

da Serra da Estrela. 
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Tabela 3: análise ao separador "Conhecer Fornos de Algodres" 

Separador Descrição 

“Como chegar” Indicação das vias rodoviárias (carro e Rede Expressos) e ferroviárias. 

“Onde comer” 
Lista com vários restaurantes com os seus respetivos horários, morada, 

contactos e preço médio por pessoa. 

“Onde dormir” 
Lista de vários locais de alojamento que contém a descrição do local, a 

morada e os contactos. 

“Experiências” 

Subdividem-se noutras categorias, por exemplo: “Rotas e percursos” 

com a localização do Posto de Turismo, “Feiras, festas e romarias”, 

“Artesanato regional” e “Caça e pesca”. 

“Agenda cultural” Lista dos próximos eventos, com a sua descrição e o cartaz promocional. 

“História da Região” Texto que explica um pouco a história da região. 

“Lendas e orações” 
Presença da lenda da “Moura Encantada” e do “Responso de Sto. 

António”. 

“Queijo Serra da Estrela 

e produtos locais” 

Descrição do processo de criação das ovelhas que produzem o leite para 

o Queijo, descrição do processo de produção do queijo e realce de 

alguns outros produtos regionais. 

“Ilustres da nossa terra” 
Biografias de algumas personalidades que fizeram parte da história de 

Fornos de Algodres. 

Fonte: autoria própria 

Outros fatores que chamam à atenção no website é o facto de no separador 

“Como chegar a Fornos de Algodres” existirem algumas categorias repetidas, mas 

existindo outras que são novidade, tais como, um separador de “Turismo” onde existe 

uma descrição de alguns locais a visitar e um mapa do município com a localização de 

todas as localidades, um separador da “Ocupação Pré-Histórica” que contém um texto 

dividido por locais emblemáticos e a sua história, um separador sobre a “Ocupação 

romana” e “Outros vestígios arqueológicos” semelhantes ao anterior, um separador sobre 

“Pontos de Interesse” com uma fotografia ilustrativa e a repetição dos dois percursos 

turísticos possíveis de realizar já abordados na categoria “Experiências” do separador 

“Conhecer Fornos de Algodres”. 

Um outro instrumento também muito utilizado pelo turismo de Fornos de Algodres são os 

panfletos. Para este relatório de projeto a autora analisou alguns destes materiais (figura 

3, 4; anexo 20, 21; figura 27, 28). 
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Figura 2:"Fornos de Algodres - roteiro turístico"/ Figura 3: "Município de Fornos de 
Algodres" 

 

 

 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Fornos de Algodres 

Nas figuras acima a cor verde, amarela e branca está em ambos os panfletos, 

mas na figura 3 o preto também marca presença. Nos dois panfletos o texto é escrito em 

diferentes tipos de letra e a cor das letras também é diferente (preto e branco). O panfleto 

da figura 2 foi impresso numa folha normal (apêndice 17; tabela 17), já o panfleto da 

figura 3 foi impresso num tipo de folha especial (apêndice 17; tabela 18). 

4.1.1 Resultados do inquérito aos residentes em Fornos de Algodres 

Para responder ao segundo objetivo “Aferir qual é a imagem que os residentes de 

Fornos de Algodres têm do seu município” foi realizado e aplicado um inquérito aos 

Forneneses. As perguntas do questionário (apêndice 3) foram criadas para que os 

inquiridos pudessem dar respostas abertas e escrevessem o que pensassem. Após a 

recolha dos inquéritos, os dados foram todos compilados e alvo de uma análise 

minuciosa (apêndice 4, 5; tabela 4, 5). Na figura 4, representada em baixo, está uma 

infografia que demonstra quais as respostas mais dadas pelos inquiridos. 

Figura 4: Análise aos inquéritos 

Fonte: autoria própria  
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Como podemos ver na figura 4, à categoria “Paisagem” correspondem indicadores 

que têm a ver com “natureza”, “espaços verdes” e “harmonia”. Na categoria “Locais” são 

enumerados diversas atrações que existem por todo o concelho, como é o caso do 

“CIHAFA” e da “Fraga da Pena”. As “Pessoas” é uma categoria com características 

também muito elogiosas, tais como, “acolhedoras” e “simpáticas”. Relativamente à 

categoria “Património material e imaterial” correspondem termos como “cultural”, “natural” 

e “tradições”. Sobre a “Localização” de Fornos de Algodres as opiniões dividem-se, por 

um lado os inquiridos dizem que é um sítio “isolado”, mas por outro falam na “autoestrada 

A25” e na presença de “caminhos de ferro”. No que diz respeito à “Gastronomia” os 

Fornenses enaltecem o “queijo da Serra” e o “vinho”. Prestando atenção ao “Ambiente” 

presente no concelho os inquiridos respondem que é “sereno”, “pacífico” e tem “ar puro”. 

Os “Eventos” mais destacados pelos inquiridos neste inquérito foram a “Feira do Queijo”, 

a “Semana Santa”, a “festa da Nossa Sra. Da Graça” e a “festa de S.Miguel”. 

4.2 Resultados dos esforços de comunicação turística de Fornos de Algodres 

4.2.1 Imagem de Fornos de Algodres difundida nos media 

De todos os eventos promovidos pelo município de Fornos de Algodres, apenas 

24 mereceram uma maior atenção por parte do departamento de comunicação da CMFA 

(apêndice 6, tabela 6). Como se pode aferir na figura 5, os eventos foram divididos em: 

“ações de sensibilização”, “cultura”, “gastronomia”, “efemérides”, “desporto” e “outros”; e 

foram tidos em conta os instrumentos de comunicação mais utilizados em cada uma.  

Figura 5: Esforços de comunicação para promover os eventos do município de 

Fornos de Algodres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria 
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No que diz respeito aos eventos que foram divulgados em maior número, 

destacam-se os eventos culturais (apêndice 18; tabela 22), com seis divulgações, apenas 

através da plataforma digital Facebook e da afixação de cartazes, sem presença alguma 

na imprensa. Os eventos gastronómicos (apêndice 18; tabela 23), apesar de serem em 

menor número, apenas três eventos divulgados, estes foram os que mais se destacaram 

na imprensa.  

Com o intuito de responder ao objetivo de analisar a imagem que é difundida nos 

media sobre as atrações, ações e eventos turísticos do município de Fornos de Algodres, 

recorreu-se à técnica de clipping. Esta técnica permitiu concluir que, mesmo com o envio 

de press releases, o seu objetivo não é concretizado e são poucas as notícias 

publicadas. Questionada, exatamente, sobre este facto (apêndice 1, 2), Célia Candeias, 

disse que: “Nem sempre são enviados press releases para órgãos de comunicação 

social, apenas são enviados sobre os eventos com maiores dimensões”. Isto é, entre 

fevereiro e julho de 2015 apenas foram enviados sete press releases, contrastando com 

os 24 eventos divulgados. Contudo, mesmo quando são enviados press releases a 

possibilidade de haver inserções na imprensa é ligeiramente baixa. No entanto, foram 

ainda divulgados alguns eventos através da comunicação social, tal como podemos aferir 

na tabela abaixo disposta. 

Prestando atenção à figura 6, baseada na tabela 7 (apêndice 7), permite concluir 

que a presença de notícias de Fornos de Algodres se divide entre órgãos de 

comunicação social locais, de localidades circundantes e/ou a nível nacional e os temas 

mais abordados são os “eventos”, o “desporto”, as notícias do “dia-a-dia”, sobre “produtos 

regionais” e “cultura”. No entanto, tendo em conta o período abrangido por esta análise, 

entre janeiro de 2014 e agosto de 2015, o número de inserções na comunicação social foi 

muito baixa, com apenas 22 notícias publicadas. 

Figura 6: Temas e suportes mais utilizados na divulgação de eventos do município 

de Fornos de Algodres 

Fonte: autoria própria 

Com o testemunho de Célia Candeias fica claro quais são as ferramentas de 

comunicação utilizadas na divulgação de eventos pelo departamento de comunicação: 
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“Aqui na Câmara Municipal criamos cartazes que afixamos pelo município e partilhamos 

no Facebook, através da criação de eventos e posts na página oficial da CMFA e envio 

de press releases.” 

5. Discussão de resultados e sugestões para a comunicação turística de 

Fornos de Algodres 

Após a investigação e a recolha de dados existem algumas ilações que é possível 

retirar. Após a análise dos resultados do inquérito é correto aferir que as características 

enumeradas pelos residentes de Fornos de Algodres vão ao encontro das preferências 

atuais da sociedade relativamente ao turismo. Nas suas respostas, os Fornenses, 

referiram que o seu concelho tem um vasto património histórico, uma grande quantidade 

de espaços verdes, é um local calmo que transmite tranquilidade e as pessoas são 

simpáticas e acolhedoras. Com todas estas características é muito importante que 

Fornos de Algodres defina uma imagem turística diferenciadora que, segundo Monteros, 

García, Nafarrate e Solís (2012), deve apoveitar “uma seleção de temas referentes aos 

produtos culturais” existentes, pois este aspeto é crucial para o desenvolvimento turístico 

da região. 

A comunicação é essencial no turismo, pois é através dela que um local e as sua 

atrações se dão a conhecer às pessoas. Como afirma Marujo (2012), a comunicação é a 

técnica que “marca a diferença e pode tornar um destino único”. É, por isso, importante 

que se aposte na utilização de um conjunto de ferramentas que, segundo Thomaz e 

Gândara (2013), deve ser adequado a cada público-alvo que se pretende atingir, a 

construção das mensagens devem respeitar a essência de um local, devendo ser 

homogéneas em qualquer que seja o meio ou suporte em que sejam transmitidas. Este 

aspeto deixa a Câmara Municipal de Fornos de Algodres um pouco aquém do que deve 

ser feito, pois a CMFA não utiliza um mix de comunicação muito diversificado, restrigindo-

se à utilização do Facebook e da distribuição e afixação de cartazes. 

Com toda a análise realizada, o diagnóstico definido foi que a estratégia de 

comunicação da CMFA poderá ser melhorada, de forma a responder ao objetivo de 

propor uma melhoria na estratégia de comunicação do turismo em Fornos de Algodres, 

através da criação de algumas medidas que poderão ser implementadas. De forma a 

conseguir atingir um maior número de potenciais turistas e, tentando que sejam o mais 

heterogéneos possível, a melhor forma de promover o município de Fornos de Algodres é 

apostando num planeamento que compreenda vários meios.  

Pegando nos exemplos das regiões de sucesso analisadas no ponto 3.2 (pp.17-

21) existem várias propostas passíveis de apresentar. Em todas as regiões é verificável 
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que marcar presença nos meios digitais é essencial, portanto, propõe-se a promoção do 

novo website da Câmara Municipal de Fornos de Algodres nas redes sociais, a criação 

de uma página na internet para o CIHAFA, com informações sobre as exposições e um 

separador que facilite as marcações das visitas guiadas ao município. Não basta que se 

criem plataformas, a sua constante atualização e interação com o público é muito 

importante para que esta ligação se preserve. É neste sentido que o departamento de 

comunicação deve concluir e pôr em funcionamento a newsletter cultural, integrada no 

website, direcionada aos munícipes, emigrantes e potenciais interessados em visitar 

Fornos de Algodres, em que o envio de notificações deverá ser feito através do email, 

mensalmente ou trimestralmente. Outra forma de fomentar o interesse da população local 

pelas atividades turísticas será dar oportunidade, aos Fornenses, de contribuirem com 

lendas e orações para o enriquecimento do conteúdo do website. 

A criação de um vídeo promocional do município é também um fator muito 

importante para que Fornos de Algodres se ponha a par das restantes regiões. Este 

vídeo deverá ter imagens de alguns dos monumentos mais emblemáticos, a recriação de 

algumas tradições e a narração da história do concelho. Este vídeo deverá ser divulgado 

no website, num canal de Youtube criado pelo município de Fornos de Algodres e nas 

redes sociais onde o município marca presença. 

Deverá promover-se uma press trip a Fornos de Algodres, com a presença de 

jornalistas de publicações e programas televisivos sobre turismo, proporcionando-lhes 

uma visita guiada para a demonstração das potencialidades desta região. Além deste 

momento pontual para a imprensa de especialidade, devem continuar a ser enviados, 

com frequência, press releases para os órgãos de comunicação generalistas e de 

especialidade a nível nacional.  

A afixação e distribuição de cartazes promocionais dos eventos, nas localidades 

do município de Fornos de Algodres, deverão continuar a ser feitas com o intuito de 

aproximar os Fornenses às atividades promovidas pelas entidades turísticas. 

Conclusão 

A realização deste relatório de projeto só foi permitida, devido à realização do 

estágio no departamento de comunicação da CMFA, na medida em que possibilitou a 

proximidade com a realidade deste departamento. No entanto, para a realização deste 

trabalho foi também necessário fazer pesquisas para comprovar as conclusões 

apreendidas no estágio. Com este trabalho a autora ficou a conhecer a importância que a 

evolução do setor turístico tem tido para a economia e, em especial, a importância que o 
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TER tem tido para o desenvolvimento e fomento de várias economias regionais, 

revertendo a tendência de abandono destas regiões. 

Devido à pequena dimensão de Fornos de Algodres, à sua localização remota e à 

sua proximidade com a Serra da Estrela, no momento da investigação de trabalhos 

académicos e de artigos científicos os resultados encontrados não responderam às 

expetativas iniciais, pois a Serra da Estrela e o seu turismo é a região que merece mais 

destaque. No entanto, os objetivos delineados para a concretização deste trabalho foram 

todos cumpridos com sucesso, estando todas as tarefas propostas concluídas. 

A frequência no curso de Ciências da Comunicação ao longo destes três anos foi 

muito útil para a realização deste trabalho. A frequência nas unidades curriculares de 

Pesquisa de Marketing e Marketing abriram os horizontes para os aspetos mais 

económicos e virados para o mercado, não deixando de parte os fatores 

comunicacionais, apesar de nesta última matéria estarem mais presentes as unidades 

curriculares de Publicidade e Relações Públicas e Comunicação Integrada. As pesquisas 

realizadas foram facilitadas pela frequência da unidade curricular Metodologia das 

Ciências Sociais que permite uma grande preparação em estudos qualitativos e 

quantitativos que servem para a recolha dos dados. 

A realização deste trabalho demonstrou à autora uma nova realidade e temática. 

Em primeiro lugar, a autora passou a interessar-se pela área do marketing, em concreto, 

pela área do marketing turístico, e passou a pôr a possibilidade de, daqui a uns tempos, 

fazer uma especialização na área da comunicação no turismo. 

Na opinião da autora seria importante que daqui a uns anos, após a 

implementação da sua proposta de estratégia de comunicação, alguém pegue no seu 

estudo e retire conclusões sobre o impacto que esta teve sobre o turismo em Fornos de 

Algodres. Seria também importante realizar estudos sobre as regiões que foram 

apontadas como semelhantes a Fornos de Algodres, tais como, as Aldeias do Xisto, a 

vila de Óbidos, o município de Montalegre, a Rota da Terra Fria e as Aldeias Históricas 

de Portugal, no sentido de comprovar como é que estas conseguiram criar estratégias de 

comunicação que permitissem a sua divulgação e, posteriormente, o seu sucesso, tendo 

sido esta uma das principais limitações deste trabalho. Apesar de este sucesso ser do 

conhecimento geral, não existem muitos autores e estudos que o abordem. 
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Apêndices 

Apêndice 1 – Entrevistas semiestruturadas (guiões) 

 - Rita Silva: 

a) Quais os locais mais emblemáticos do município de Fornos de Algodres? 

b) No município existem restaurantes, hotéis e/ou outros alojamentos? 

 - Bruno Rebelo: 

c) Fornos de Algodres tem um Posto de Turismo? 

d) Onde se situa e como funciona? 

 - Emília Gomes: 

e) Que lendas existem em Fornos de Algodres? 

f) Quais são as tradições únicas de Fornos de Algodres? 

 - Célia Candeias: 

g) Que ferramentas de comunicação são utilizadas pelo departamento de comunicação 

da CMFA para promover o município? 

h) Costumam enviar press releases para os órgãos de comunicação sobre os eventos 

promovidos pelo concelho de Fornos de Algodres? 

Apêndice 2 - Entrevistas semiestruturadas (transcrições) 

 - Rita Silva: 

a) “Em todo o município de Fornos de Algodres existem vários locais emblemáticos, mas 

podemos destacar a Fraga da Pena, o Castro de Santiago, a ponte romana, o museu de 

arte sacra, as necrópoles, os vestígios judaicos, mas muitos mais.” 

b) “Nestes dois campos Fornos de Algodres também têm bastantes estabelecimentos. Ao 

nível dos restaurantes existem Os Unidos, o Abrigo das Courelas, O Peixinho e O Pote. 

Relativamente a estabelecimentos de alojamento posso enumerar o Inatel Vila Ruiva 

Hotel, o Palace Hotel & Spa Termas de S.Miguel, a Casa Grande de Juncais e o Solar 

dos Cáceres.” 

 - Bruno Rebelo: 

c) “Sim, Fornos de Algodres tem um Posto de Turismo que se situa nas instalações do 

CIHAFA.” 
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d) “O Posto de Turismo está aberto todos os dias da semana, mas para fazer visitas pelo 

município é necessário fazer marcações.” 

 - Emília Gomes: 

e) “São várias as lendas existentes por todas as localidades do município de Fornos de 

Algodres entre as quais estão A lenda do poço do carro, A lenda da Santa Eufêmia da 

Matança e a Lenda da Virgem das Açucenas.” 

f) “Na altura do Natal realiza-se o Cepo de Natal, na Páscoa realiza-se o Regar os 

Passos e em fevereiro promove-se a Feira do Queijo da Serra da Estrela. Estes são 

apenas alguns exemplos das tradições existentes, cuja maior parte já está em desuso.” 

 - Célia Candeias: 

g) “Aqui na Câmara Municipal criamos cartazes que afixamos pelo município e 

partilhamos no Facebook, através da criação de eventos e posts na página oficial da 

CMFA e envio de press releases.” 

h) “Nem sempre são enviados press releases para os órgãos de comunicação social, 

apenas são enviados sobre os eventos com maiores dimensões.” 

Apêndice 3 - Inquérito 

O que torna o concelho de Fornos de Algodres único 

O meu nome é Raquel Lopes e sou aluna do curso de Ciências da Comunicação 

no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa 

(UL). A partir de setembro irei frequentar o 3º e, último ano, da licenciatura e estou em 

Fornos de Algodres a estagiar na Câmara Municipal com o objetivo de elaborar uma 

estratégia de comunicação para este município com características únicas, para que se 

divulgue tanto a nível cultural como turístico. 

É neste sentido que farei algumas perguntas para ficar apta a conhecer melhor 

Fornos e os Fornenses. 

Toda e qualquer informação retirada deste inquérito será anónima não podendo ser 

usada com outras finalidades. 

a) Qual é o seu local preferido no concelho de FA? 

b) O que é que o município de FA tem de melhor? 

c) Se tivesse que convencer alguém a visitar o concelho de FA o que lhe diria? 

d) Qual é a sua melhor memória de Fornos de Algodres? 

e) Existe alguma expressão ou palavra característica de Fornos de Algodres? 
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f) Concretamente daqui do seu lugar/ da sua freguesia, há alguma coisa que seja 

única e que não se encontre no resto do concelho (nem do país)? 

g) Gostaria de dar alguma sugestão? 

h) Sexo: 

 - Feminino  

 - Masculino  

i) Idade: ________ 

j) Profissão: _______________________ (se reformado(a), o que fazia antes) 

k) Localidade: _____________________________ 

l) Há quantos anos vive nessa localidade? _______________ 

Obrigada pela sua colaboração 

Apêndice 4 – informação recolhida nos inquéritos 

Tabela 4: informação recolhida nos inquéritos 

Inquiridos #1 #2 #3 #4 

Questões “O meu local 

preferido é a minha 

habitação, pois fica 

num local aprazível, 

isolado e com boas 

vistas para algumas 

povoações do 

concelho.” 

“Fraga da Pena, 

Queiriz.” 
“Fornos de Algodres” 

“Serra da 

Esgalhada por 

causa da vista 

panorâmica de 

que podemos 

disfrutar.” 

a) 

b) 

“O que tem de 

melhor é o 

Património Cultural 

e a sua 

comunidade.” 

“O seu património 

material e imaterial 

histórico.” 

“É estar bem situado 

(…) aos acessos (…) 

à estrada, caminhos 

de terra e rio 

Mondego.” 

“Património 

arqueológico e 

arquitetónico.” 

c) 

“Venham, há uma 

boa gastronomia: 

morcelas, 

farinheiras, 

cabrito…e o seu 

património natural.” 

“Que é uma região 

pacífica de grandes 

amizades e de gentes 

amistosas.” 

“(…) tem muitas 

coisas de interesse 

para visitar.” 

“Que é calmo, 

sem poluição e 

tem bastante 

património para 

visitar.” 

d) 

“A melhor memória 

de Fornos de 

Algodres é a sua 

história.” 

“Da minha infância/ 

adolescência onde 

considerava esta vila 

o melhor sítio para se 

viver. Onde tinha os 

meus grandes 

amigos.” 

“Tenho muitas e boas 

recordações desta 

terra, pois vim para 

cá com 12 anos, fui 

para Angola com 19 

anos e regressei a 

esta terra com 36 

anos, perfazendo no 

total 46 anos.” 

“As festas da 

Nossa Senhora 

da Graça de 

antigamente que 

ainda se 

realizavam em 

setembro.” 

e) “Alcunha dos _______ “É o normal.” -------------- 
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habitantes do 

concelho de Fornos 

de Algodres «Os 

Fidalgos».” 

f) 
“Os cantares, 

canções…” 

“As festividades 

anuais do Carnaval e 

da Semana Santa 

(Regar os Passos).” 

“Tem um património 

rico e muitas coisas 

boas para visitar.” 

“Museu de Arte 

Sacra” 

g) 

“Divulgando, 

fazendo palestras, 

escritos…” 

“Sou arqueólogo 

licenciado, talvez o 

único dentro do 

território à volta de 

Fornos. Acho que 

Fornos teve um 

grande 

desenvolvimento nos 

anos 90 na 

arqueologia, mas 

estagnou na viragem 

do século. Eu poderia 

voltar a meter Fornos 

a efectuar 

escavações e 

investigação 

científica.” 

“Criando algumas 

fábricas o que não é, 

nos tempos em que 

estamos muito fácil.” 

-------------- 

h) F M M F 

i) 61 29 76 46 

j) 
Reformada 

(Professora) 
Arqueólogo Comerciante ------------- 

k) Fornos de Algodres Algodres Fornos de Algodres 
Figueiró da 

Granja 

l) 23 25 46 24 

 

Inquiridos #5 #6 #7 #8 

Questões “O alto de Infias 

pela panorâmica 

que nos 

proporciona.” 

“Serra da Esgalhada 

pela sua tranquilidade 

e paisagem.” 

“A terra onde nasci: 

Muxagata.” 

“Fraga da Pena 

(mais 

paisagístico).” 

a) 

b) 

“Património 

arqueológico e 

tradições.” 

“Património 

arqueológico e 

gastronómico.” 

“O Queijo da Serra, 

aqui produzido, é um 

produto secular com 

características e 

qualidades únicas, 

reconhecida a sua 

tipicidade e 

genuinidade que cria 

a região demarcada 

do Queijo Serra da 

Estrela.” 

“Tudo.” 

c) 

“Prima pela calma e 

tranquilidade.” 

“É um sítio calmo. 

Com um vasto 

património histórico 

para visitar.” 

“Visitar o município 

de Fornos de 

Algodres é 

contemplar o 

passado e o 

presente, a 

paisagem, o 

património, assim 

“Fornos tem 

locais bonitos, 

paz e sossego.” 
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como os usos e 

costumes, a 

harmonia de luz e a 

paisagem. Situa-se 

no sopé da Serra da 

Estrela. É servido 

pelas melhores vias 

de ligação.” 

d) “As antigas festas 

da Nossa Senhora 

da Graça e a festa 

de S.Miguel que se 

realizavam em 

setembro.” 

“Festas da Nossa 

Senhora da Graça” 

“O que fomos, como 

nos desenvolvemos e 

nos convertemos no 

que somos.” 

“São tantas que 

neste momento 

não consigo 

distinguir uma.” 

e) 
---------------- ------------------ 

“Terras D’Algodres. 

Terra de granito.” 
“Não sei.” 

f) 

----------------- “CIHAFA” 

“Igreja Paroquial da 

Muxagata, única na 

região com forma de 

basílica em Cruz 

Latina a 12 Km.” 

--------------- 

g) 

------------------- --------------- ---------------- 

“Fornos tem tudo 

e ao mesmo 

tempo não tem 

nada. 

(Autoestrada, 

caminhos de 

ferro, praia fluvial, 

a Serra da 

Esgalhada, etc,.” 

h) F F F F 

i) 43 50 59 60 

j) 
------------------ Funcionária Pública 

Coordenadora 

técnica 
Funcionária 

k) 
Fornos de Algodres Fornos de Algodres Fornos de Algodres 

Fornos de 

Algodres 

l) 43 26 30 40 

 

Inquiridos #9 #10 #11 #12 

Questões 
“O alto da Serra, 

mata municipal.” 

“Serra da Esgalhada 

(mata municipal).” 

“Praça de Fornos de 

Algodres.” 

“Serra da 

Esgalhada e o 

Rio.” 
a) 

b) “O ar puro da 

Serra.” 

“Hospitalidade, 

costumes, natureza.” 
“O presidente.” “Paisagem, vista.” 

c) 
“Quem procura 

sossego é o ideal.” 

“Um concelho verde, 

com imensa história 

para visitar.” 

“Festas da Nossa 

Senhora da Graça.” 

“Monumentos, 

paisagem.” 

d) 
“As festas da vila 

(antigamente).” 

“Atividades 

desportivas na Serra 

da Esgalhada.” 

“Ter nascido aqui.” “Estudante.” 

e) 

------------- 

“Não me ocorre 

nenhuma palavra 

característica.” 

“Fornenses.” 

“Conjugar os 

verbos na 2ª 

pessoas do plural 

(ex: vós…” 

f) “Acho que não.” “Paisagens.” “Queijo da Serra.” ------------- 

g) “Os grupos de 

promoção de 

“Criação de 

percursos pedestres 
“O Queijo da Serra.” 

“Uma aposta 

maior no turismo.” 
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atividades.” entre o Castro de 

Santiago e a Fraga 

da Pena.” 

h) F M M F 

i) 52 34 62 32 

j) Funcionária Pública Funcionário Público Barbeiro Desempregada 

k) 
Fornos de Algodres Fornos de Algodres Fornos de Algodres 

Fornos de 

Algodres 

l) 52 23 45 32 

 

Inquiridos #13 #14 #15 #16 

Questões 
“Rio Mondego.” 

“A Serra da 

Esgalhada.” 

“A Serra da 

Esgalhada.” 
“Fornos vila.” 

a) 

b) “Turismo e 

gastronomia.” 

“O apoio que tem 

dado aos jovens.” 

“Tudo. Acolhimento, 

comida, tradições,…” 
“Paisagens.” 

c) 

“Boa gastronomia, 

proximidade com a 

Serra da Estrela, ar 

puro.” 

“Que este povo é 

acolhedor, que 

existem muitos 

espaços verdes.” 

“Venha conhecer o 

concelho de Fornos 

de Algodres, tem 

locais incríveis para 

visitar em que 

ficamos em contacto 

com a natureza, para 

além de uma 

excelente 

gastronomia.” 

“Boa localização, 

paisagens e boa 

gastronomia.” 

d) “Toda a minha 

infância que passei 

cá.” 

“O antigo colégio, a 

praça municipal (…).” 
---------------- -------------- 

e) “Não.” --------------- ----------------- --------------- 

f) 
“A paisagem.” 

“A paz que aqui se 

vive.” 
---------------- -------------- 

g) 

----------------- --------------- --------------- 

“Criara postos de 

trabalho. E 

pessoas queiram 

trabalhar.” 

h) M F F F 

i) 27 50 28 51 

j) Empregado de 

balcão 
Empregada de balcão ------------------ Comerciante 

k) 
Fornos de Algodres Fornos de Algodres Fornos de Algodres 

Fornos de 

Algodres 

l) 27 50 28 30 

 

Inquiridos #17 #18 #19 #20 

Questões 

-------------- 
“Rio Mondego, ponte 

de Juncais.” 
“Serra da Esgalhada.” 

“Serra da 

Esgalhada.” a) 

b) 

“O clima.” 

“Praia fluvial, pontos 

turísticos, CIHAFA, 

vida sossegada. 

“As pessoas.” “As pessoas.” 

c) 

-------------- 

“Tem muitos pontos/ 

marcos históricos 

(alguns pré-

históricos). Paisagem 

bonita, calmo, 

“Ar puro.” 

“Para disfrutarem 

da tranquilidade, 

sossego e 

hospitalidade das 

pessoas.” 
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sossegado.” 

d) “A Feira do Queijo 

(queijeiras/ 

pastores), que se 

realizava 

anualmente há 

muitos anos atrás.” 

“A vida durante a 

infância, cinema, 

futebol.” 

“As férias de verão 

junto ao rio 

Mondego.” 

“Ainda está para 

vir.” 

e) “Malga = tigela; 

caldeiro = balde; 

botar as ovelhas pó 

pasto = levar as 

ovelhas para o 

pasto; bota vinho = 

encher o copo de 

vinho.” 

“Está vento suão”. 
“Viva o rendimento 

mínimo.” 

“Que eu tenha 

conhecimento 

não.” 

f) 
------------------ 

“Só se for a paisagem 

da Serra da Estrela.” 

“A Serra da 

Esgalhada.” 
“Não vejo o quê!!” 

g) 

----------------- 

“Atrair mais jovens 

através de incentivos 

de socialização com 

atividades pelo 

concelho dando a 

conhecer os seus 

locais.” 

------------------ “Não obrigado.” 

h) F M M M 

i) 50 26 46 38 

j) Instrutora de 

condução 
Instrutor 

Empresário de 

hotelaria 
Professor 

k) 
Fornos de Algodres Fornos de Algodres Fornos de Algodres 

Fornos de 

Algodres 

l) 50 24 35 25 

 

Inquiridos #21 #22 #23 #24 

Questões 
“A minha casa.” “Mata municipal.” 

“Praia fluvial de 

Fornos de Algodres.” 
“Todos os sítios.” 

a) 

b) 
“Algumas pessoas 

(poucas).” 

“Zona industrial que 

dá muito emprego às 

pessoas” (ironia) 

“Todo o seu espaço 

envolvente.” 

“Toda a sua 

história.” 

c) 
“Para vir fazer uma 

sesta, porque visitar 

o quê?” 

“Sim, é bom para 

passar férias.” 

“Venha visitar 

freguesias do 

concelho de Fornos 

de Algodres.” 

“Venha visitar 

todos os 

monumentos 

antigos.” 

d) 
“A feira dos anos 

70.” 

“A feira há 30 anos 

atrás.” 

“A equipa do Fornos 

de Algodres na 1ª 

divisão.” 

“A melhoria da 

vila.” 

e) 

“Deserto – solidão e 

velhice.” 
“Velhice.” 

“Fornos de Algodres 

é da Beira Alta 

Deste sítio 

encantador 

Onde há flores, pão, 

queijo e vinho 

Para todos seja quem 

for.” 

“Na serra da 

Esgalhada 

Nasceu este lindo 

hotel 

Ao lado vão 

nascer 

As termas de 

S.Miguel.” 

f) 
“O carácter de 

algumas pessoas.” 

“A festa em honra de 

Nossa Senhora da 

Graça.” 

“O seu famoso Queijo 

Serra da Estrela.” 

“O Queijo da 

Serra da Estrela e 

o bom vinho. 
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Comida típica.” 

g) “Fornos poderia 

aproveitar com mais 

trabalho, menos 

rendimentos 

mínimos e deixar de 

ser de meia dúzia 

de pessoas, aquilo 

que sempre foi e 

continua a ser.” 

“Roubar menos e 

trabalhar mais.” 
------------------- 

“Vir ao nosso 

concelho visitar 

as coisas boas 

que temos.” 

h) M F M M 

i) 54 53 40 60 

j) 
Taxista Comerciante Mediador de seguros 

Empresário de 

hotelaria 

k) 
Fornos de Algodres Fornos de Algodres Algodres 

Fornos de 

Algodres 

l) 54 33 29 40 

Inquiridos #25 #26 #27 #28 

Questões 
“Vila.” 

“Não conheço o 

concelho.” 

“A serra da 

Esgalhada, o rio.” 

“Miradouro de 

Infias.” a) 

b) 

“Calma.” 
“Encontrar-se perto 

da autoestrada A25.” 

“A paz, o sossego, a 

paisagem.” 

“Os meus filhos, 

que são uns 

garanhões.” 

c) “Pelo património 

natural.” 
--------------- “Queres descansar?” 

“Vem ver as belas 

paisagens.” 

d) 
--------------- ---------------- 

“Convívio com as 

pessoas.” 

“Os filhos a 

crescerem.” 

e) 
---------------- “Tá de note.” 

“Não que eu tenha 

conhecimento.” 
-------------- 

f) ---------------- ------------- “A paisagem.” “Os filhos.” 

g) “Pelo facebook. O 

posto de turismo 

deveria estar aberto 

ao fim de semana e 

deveria haver mais 

sinalização do 

mesmo.” 

-------------- “Não” “Eu não.” 

h) F F F M 

i) 28 35 51 53 

j) 
--------------- TAF Comerciante 

Técnico de 

farmácia 

k) Fornos de Algodres Fornos de Algodres Fornos de Algodres Casal Vasco 

l) 28 1 22 22 

 

Inquiridos #29 #30 #31 #32 

Questões 

“Porta Sete.” 
“O pastor ao pé da 

Praça.” 

“O parque infantil 

para levar a minha 

filha.” 

“Qualquer sítio.” 
a) 

b) 
“A mata municipal.” 

“As gentes da terra; o 

rio.” 
“O queijo da Serra.” “A paisagem.” 

c) “Diria que Fornos 

tem muito 

património.” 

“Diria que somos uma 

terra cheia de 

história.” 

“O comércio.” 
“Diria que se vive 

bem em Fornos.” 

d) “Futebol ao 

domingo.” 
--------------- 

“Os tempos de 

escola.” 
“Todas boas.” 

e) “Bem-haja como “Quem beber água da ---------------- “Bem-haja.” 
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forma de 

agradecimento.” 

Fonte da Cal casará 

em Fornos.” 

f) “As antas.” ---------------- --------------- “A paisagem.” 

g) 

“Mais animação e 

postos de trabalho.” 

“Mais movimento, 

mais atividades, mais 

emprego.” 

“Mais postos de 

trabalho para a 

juventude não ser 

obrigada a ter de ir 

para fora do nosso 

país.” 

“Criar piscinas 

para o público ao 

ar livre. É urgente 

incentivar o 

turismo.” 

h) F F F M 

i) 42 21 31 67 

j) Cozinheira Estudante ---------------- Comerciante 

k) 
Fornos de Algodres Infias Fornos de Algodres 

Fornos de 

Algodres 

l) 42 14 10 67 

 

Inquiridos #33 #34 #35 #36 

Questões 

“Qualquer sítio.” “A praia fluvial.” 

“Fornos de Algodres 

– Largo do 

Pelourinho (onde está 

a Junta de Freguesia 

e as casas 

senhoriais).” 

“Fraga da Pena.” 

a) 

b) 

“A paisagem.” 

“A sua gente, o seu 

queijo, a 

gastronomia.” 

“Sossego, as 

pessoas e a 

gastronomia.” 

“Monumentos, 

casas brasonadas 

e o património 

arqueológico.” 

c) 

“Para vir.” ----------------- 

“É um concelho com 

uma vista magnífica 

para a Serra da 

Estrela, com uma 

gastronomia boa e as 

pessoas são 

simpáticas e 

acolhedoras.” 

“Fornos é uma 

vila calma, mas 

com um vasto 

património para 

descobrir.” 

d) 

“Todas boas.” --------------- 

“As feiras no mercado 

antigo e as festas da 

Nossa Senhora da 

Graça e do padroeiro 

da terra S.Miguel.” 

“As noites de 

verão muito 

divertidas 

passadas com os 

familiares e 

amigos no rio 

Mondego.” 

e) “Bem-haja.” ---------------- ---------------- --------------- 

f) 

“A Serra da 

Estrela.” 
----------------- ---------------- 

“A localização de 

Fornos na 

encosta da Serra 

da Esgalhada e 

com uma vista 

única para a 

Serra da Estrela.” 

g) 
“Criar uma piscina 

ao ar livre para o 

público.” 

“Fazer um maior 

aproveitamento da 

praia fluvial e da 

Serra da Esgalhada.” 

----------------- -------------- 

h) F F F F 

i) 67 52 31 46 
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j) 
Doméstica Comerciante 

Assistente 

Operacional 

Assistente 

Técnica 

k) 
Fornos de Algodres Fornos de Algodres Fornos de Algodres 

Fornos de 

Algodres 

l) 67 33 31 19 

 

Inquiridos #37 #38 #39 #40 

Questões “Castro de Santiago 

– Figueiró da 

Granja.” 

“Mata municipal.” 
“Largo do 

Pelourinho.” 

“Pelourinho junto 

à Junta de 

Freguesia.” 
a) 

b) “A história e os 

monumentos 

históricos, lendas 

que rodeiam o 

concelho.” 

“Ar puro.” “O ar da Serra.” 
“A gente que cá 

vive.” 

c) “Para virem e 

conhecerem o vasto 

património e as 

nossas culturas e 

alguns sabores 

típicos.” 

“Que é bonito.” 
“Local calmo para 

descanso.” 

“É bom viver em 

Fornos, é 

pacífico.” 

d) “As noites passadas 

no rio na 

companhia de 

amigos e as 

caminhadas 

noturnas pelos 

caminhos do 

concelho.” 

------------- “A infância.” “A infância.” 

e) ------------- ---------------- “Belo e sereno.” “Simples.” 

f) 
------------ -------------- 

“A vista única para a 

Serra.” 
------------- 

g) 

--------------- -------------- --------------- 

“Gostaria que 

houvesse mais 

trabalho.” 

h) F M F M 

i) 30 50 41 45 

j) Desempregada -------------- Desempregada ------------- 

k) 
Figueiró da Granja Fornos de Algodres Fornos de Algodres 

Fornos de 

Algodres 

l) 27 50 40 45 

 

Inquiridos #41 #42 #43 

Questões 
“A minha casa e a Quinta.” “Estação” “A Serra da Esgalhada.” 

a) 

b) “Natureza, história, paisagem, 

boa gente e gastronomia.” 
“Ser um meio calmo.” 

“Tudo. Acolhimento e 

comida.” 

c) “Vale a pena vir a Fornos de 

Algodres pelos recursos 

naturais, paisagem, rio, 

gastronomia, eventos…” 

“Pela simpatia e pela 

simplicidade.” 

“Venha e disfrute de 

locais incríveis.” 

d) “Muitas que é difícil escolher 

um, especialmente na 

infância e na juventude.” 

“Crescer no município.” --------------- 

e) “Bem-haja.” “Não conheço.” -------------- 
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f) “Vista para a Serra que é 

única.” 
---------------- -------------- 

g) “Não sei.” ----------------- ---------------- 

h) M M F 

i) 43 --------------- 27 

j) Empregado Bancário ------------------- --------------- 

k) Fornos de Algodres --------------- --------------- 

l) 37 ------------------ --------------- 

Fonte: autoria própria 

Apêndice 5 – análise dos inquéritos 

Tabela 5: análise dos inquéritos 

Categorias Indicadores 

Paisagem 

paisagens, natureza, espaços verdes, Rio Mondego, bonita, Serra da Estrela, 

belas, rio, recursos naturais, vistas, panorâmica, paisagístico, harmonia, luz, 

magnífica 

Locais 

Praça de Fornos de Algodres, ponte de Juncais, CIHAFA, estátuaPastor, Antas, 

Largo do Pelourinho (FA), Fraga da Pena, Queiriz, Serra da Esgalhada, vila (FA), 

museu de Arte Sacra, Infias, bonitos, igreja paroquial (Muxagata), praia fluvial 

(FA), mata municipal, rio, miradouro de Infias, Porta Sete, monumentos, casas 

brasonadas, Serra da Estrela, Castro de Santiago, estação, incríveis 

Pessoas 
comunidade, amistosas, hospitalidade, presidente, acolhedor, carácter, convívio, 

gentes da terra, simpáticas, boa, simplicidade 

Património 

material e 

imaterial 

cultural, material, imaterial, histórico, arqueológico, arquitetónico, natural, rico, 

vasto, usos, costumes, tradições, história 

Localização 
isolado, autoestrada A25, caminhos de ferro, Serra da Estrela, boa, Serra da 

Esgalhada 

Gastronomia boa, queijo da Serra, excelente, vinho 

Ambiente 
calmo, sem poluição, paz, sossego, ar puro, clima, pacífico, belo, sereno, 

tranquilidade, espaço envolvente, simples 

Eventos/ 

festividades 

Feira do Queijo, Carnaval, Semana Santa (Regar os Passos), festa da Nossa Sra. 

Da Graça, festa de S.Miguel, atividades desportivas 

Fonte: autoria própria 

Apêndice 6 – meios e suportes utilizados na divulgação de eventos 

Tabela 6: esforços de comunicação do município de Fornos de Algodres 

Eventos Meios/ suportes de divulgação Data(s) 

 
Websites de 
redes sociais 

Press 
Releases/ 
Notícias 

Cartaz  

Desporto     

Caminhada Noturna x  x 26/06/2015 

Fornos de Algodres 
Youth Cup 2015 

x x  16/06/2015 

Férias desportivas x  x 21/05/2015 

Fornos Ativo x  x 
29/04/2015 + 
14/05/2015 

I Rota da Urtiga x x x 
30/01/2015 + 
24/03/2015 + 
17/04/2015 

Ações de 
sensibilização 

    

SOS Droga x  x 09/01/2015 

Caminhada noturna “O 
que nos liga” 

x  x 25/05/2015 
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Projeto “Tricota esta 
ideia! – Uma manta 
peços direitos dos 

idosos 

x  x 
04/06/2015 + 
15/06/2015 

Campanha de 
prevenção de 

mergulhos 
x  x 12/06/2015 

Cultura     

Academia de música 
de FA – abertura das 

inscrições 
x  x 16/09/2014 

Exposição de 
Patchwork 

x  x 27/01/2015 

Exposição de trabalhos 
em crochet 

x  x 16/05/2015 

“Uma noite na 
biblioteca” 

x  x 
25/06/2015 + 
25/06/2015 

Peça de teatro “Não há 
tragédia sem comédia” 

x  x 30/06/2015 

“Recriação do cortejo 
de oferendas” 

x x x 
21/07/2015 + 
28/07/2015 

Gastronomia     

Feira do Queijo da 
Serra da Estrela 

x x x 
22/01/2015 + 
27/01/2015 + 
10/03/2015 

Workshop de comida 
fácil e saudável 

x  x 15/05/2015 

Efemérides     

Carnaval D’ Algodres x  x 10/02/2015 

Caminhada 
comemorativa do Dia 

Internacional da Mulher 
x  x 23/02/2015 

Comemorações do 25 
de abril 

x  x 23/04/2015 

Comemorações do Dia 
Mundial da Dança 

x  x 23/04/2015 

Aniversário da 
Biblioteca Municipal de 

FA 
x  x 

29/05/2015 + 
30/05/2015 

Outros eventos     

“Conferência de 
lançamento de 

empreendedorismo 
estratégico e 

desenvolvimento 
regional” 

x x  
24/11/2014 + 
04/12/2014 

II Seminário Ambiental 
de FA 

x x x 
15/05/2015 + 
29/05/2015 + 
04/06/2015 

Fonte: autoria própria 

Apêndice 7 – inserções na comunicação social 

Tabela 7: inserções na comunicação social 

DATA FONTE SUPORTE HIPERLIGAÇÃO TEMA OBSERVAÇÕES 

13/03/2015 
Agência 

noticiosa 
abeira.pt 

http://beira.pt/portal/noti

cias/rtp-transmite-em-

direto-feira-do-queijo-

serra-da-estrela-de-

fornos-de-algodres/ 

Feira do queijo 

da Serra da 

Estrela 

Transmissão da 

Feira do queijo da 

Serra da Estrela 

pela RTP1, em 

Fornos de Algodres 

24/04/2015 
Agência 

noticiosa 
A bola 

http://www.abola.pt/mun

dos/ver.aspx?id=54479

6 

Spring Burros 

Fest 

Realização de 

festival sobre a 

preservação de 

http://beira.pt/portal/noticias/rtp-transmite-em-direto-feira-do-queijo-serra-da-estrela-de-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/rtp-transmite-em-direto-feira-do-queijo-serra-da-estrela-de-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/rtp-transmite-em-direto-feira-do-queijo-serra-da-estrela-de-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/rtp-transmite-em-direto-feira-do-queijo-serra-da-estrela-de-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/rtp-transmite-em-direto-feira-do-queijo-serra-da-estrela-de-fornos-de-algodres/
http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=544796
http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=544796
http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=544796
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burros 

27/04/2014 
Agência 

noticiosa 
TSF 

http://www.tsf.pt/Pagina

Inicial/Vida/Interior.aspx

?content_id=3832870 

Spring Burros 

Fest 

Realização de 

festival sobre a 

preservação de 

burros 

S.d. 
Agência 

noticiosa 
A Guarda 

http://www.jornalaguard

a.com/index.php/regiao/

fornos-de-

algodres/2646-

bombeiros-promovem-

rota-da-urtiga 

Rota da Urtiga 

Promoção feita 

pelos bombeiros de 

Fornos de Agodres 

à Iº BTT Rota da 

Urtiga 

17/04/2015 
Agência 

noticiosa 
Renascença 

http://rr.sapo.pt/informa

cao_detalhe.aspx?did=

184541 

Urtiga Benefícios da urtiga 

S.d. 
Agência 

noticiosa 
A Guarda 

http://www.jornalaguard

a.com/index.php/atualid

ade/2726-dia-

internacional-dos-

monumentos-e-sitios-

valoriza-patrimonio 

Dia 

Internacional 

dos 

Monumentos e 

dos Sítios 

Locais disponíveis 

a ser visitados no 

âmbito da 

celebração do Dia 

Internacional dos 

Monumentos e 

Sítios 

S.d. 
Agência 

noticiosa 
A Guarda 

http://www.jornalaguard

a.com/index.php/regiao/

2548-inauguracao-da-

grande-rota-aldeias-

historicas-de-portugal 

Inauguração 

da Grande 

Rota das 

Aldeias 

Históricas 

Aldeias históricas 

que estão 

disponíveis a 

receber visitantes 

09/02/2015 
Agência 

noticiosa 
Observador 

http://observador.pt/201

5/02/09/feiras-

promovem-queijo-

produzido-na-regiao-da-

serra-da-estrela/ 

Queijo da 

Serra da 

Estrela 

Feiras de produtos 

regionais do distrito 

da Guarda que 

promovem o queijo 

da Serra da Estrela 

17/06/2015 
Agência 

noticiosa 
Record 

http://www.record.xl.pt/

Futebol/Nacional/1a_lig

a/vitoria_setubal/interior

.aspx?content_id=9560

14 

Estágio de 

futebol do 

Vitória de 

Setúbal 

Equipa de futebol 

do Vitória de 

Setúbal realiza o 

seu estágio de 

início de temporada 

em Fornos de 

Algodres 

09/07/2015 
Agência 

noticiosa 

Correio da 

Manhã 

http://www.cmjornal.xl.p

t/nacional/detalhe/mais

_de_30_concelhos_em

_risco_m/aximo_de_inc

endio.html 

Risco de 

incêndios 

Enumeração dos 

municípios com 

probabilidade mais 

elevada de 

ocorrência de 

incêndio 

29/06/2015 
Agência 

noticiosa 
Renascença 

http://rr.sapo.pt/informa

cao_detalhe.aspx?fid=2

5&did=191962 

Corte na Linha 

de comboio da 

Beira Alta 

Reabertura da linha 

da Beira Alta após 

o seu fecho devido 

à ocorrência de um 

incêndio 

22/06/2015 
Agência 

noticiosa 
Record 

http://www.record.xl.pt/j

ornal_oficial/interior.asp

x?content_id=956924 

Torneio “Youth 

Cup” 

Realização do 

torneio “Youth Cup” 

15/05/2015 
Agência 

noticiosa 

Porta da 

Estrela 

http://www.portadaestre

la.com/index.asp?idEdi

cao=428&id=18618&id

Seccao=4092&Action=n

oticia 

Fraude em 

construção 

hoteleira 

Detetada fraude 

numa empresa que 

estava a construir 

hotéis em Fornos 

de Algodres e Seia 

15/03/2015 Agência Diário as http://www.asbeiras.pt/2 Produção de Município de 

http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=3832870
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noticiosa beiras 015/03/fornos-de-

algodres-reclama-

verbas-europeias-para-

producao-de-queijo/ 

queijo da 

Serra da 

Estrela 

Fornos de Algodres 

reclama verbas da 

UE para a 

produção de queijo 

da Serra da Estrela 

26/08/2014 
Agência 

noticiosa 
Visão 

http://visao.sapo.pt/cam

ara-de-fornos-de-

algodres-admite-

recorrer-ao-fundo-de-

apoio-

municipal=f793827 

Fundo de 

apoio 

municipal 

Câmara Municipal 

de Fornos de 

Algodres deixa em 

aberto a 

possibilidade de 

recorrer ao fundo 

de apoio municipal 

22/07/2014 
Agência 

noticiosa 

Diário de 

Notícias 

http://www.dn.pt/inicio/e

conomia/interior.aspx?c

ontent_id=4039665&se

ccao=Dinheiro%20Vivo 

Câmaras 

municipais 

mais 

endividadas 

de Portugal 

Fornos de Algodres 

era o município 

mais endividado 

S.d. 
Agência 

noticiosa 
A Guarda 

http://www.jornalaguard

a.com/index.php/regiao/

fornos-de-

algodres/2647-criada-

cooperativa-para-

ajudar-os-agricultores-

do-concelho 

Cooperativa 

agrícola 

Criação de uma 

cooperativa 

agrícola em Fornos 

de Algodres 

02/05/2015 
Agência 

noticiosa 

Jornal 

Hardmusica 

http://www.hardmusica.

pt/lazer/turismo/29639-

o-serra-da-estrela-

convida-pretende-

divulgar-as-

oportunidades-e-

potencialidades-

turisticas-da-regiao.html 

“Serra da 

Estrela 

Convida” 

Divulgação do 

programa cultural 

do “Serra da 

Estrela Convida” 

S.d. 
Agência 

noticiosa 
A Guarda 

http://www.jornalaguard

a.com/index.php/regiao/

guarda/2872-adruse-

na-feira-iberica-de-

turismo 

Feira Ibérica 

de Turismo 

ADRUSE marca 

presença na Feira 

Ibérica de Turismo 

na Guarda 

26/04/2015 
Agência 

noticiosa 
Sol 

http://www.sol.pt/noticia

/388534 

Spring Burros 

Fest 

Realização do II 

Spring Burros Fest 

28/02/2014 
Agência 

noticiosa 
Diário Digital 

http://diariodigital.sapo.

pt/news.asp?id_news=6

88138 

Intoxicação 

em alunos 

Alunos do 

Agrupamento de 

Escolas de Fornos 

de Algodres sofreu 

uma intoxicação 

com pó de um 

extintor 

S.d. 
Agência 

noticiosa 
beira.pt 

http://beira.pt/portal/sub

-portal/feira-queijo-

serra-da-estrela-de-

fornos-de-algodres/ 

Feira do 

Queijo da 

Serra da 

Estrela 

Programa e 

expositores na 

edição de 2015 da 

Feira do Queijo da 

Serra da Estrela 

Fonte: autoria própria 
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Apêndice 8 – comunicação de regiões semelhantes a Fornos de Algodres 

Tabela 8: formas de comunicação de regiões semelhantes a Fornos de Algodres 

Óbidos 

https://www.facebook.com/municipi

odeobidos?fref=ts 

- Post com uma hiperligação para o 

website Óbidos Diário sobre o “1º 

Torneio Internacional de Petanca 

no Olho Marinho” - 

http://obidosdiario.com/index.php?o

ption=com_content&view=article&id

=2791%3A1o-torneio-internacional-

de-petanca-no-olho-

marinho&catid=77%3Anoticias&Ite

mid=120  - 20/07/2015. 

- Post com uma hiperligação 

para o website da SIC Notícias 

sobre a Feira Medieval de 

Óbidos - 

http://sicnoticias.sapo.pt/cultura/

2015-07-19-Mercado-Medieval-

em-Obidos  - 19/07/2015. 

- Post com o cartaz “50º 

Aniversário da inauguração da 

sede do grupo desportivo e 

recreativo de A-dos-Negros”. 

- Post com um vídeo e ligação 

para o youtube com o “Primeiro 

dia do Mercado Medieval de 

Óbidos 2015” - 

https://www.youtube.com/watch

?v=tP5i2KCde0U&feature=youtu

.be 

- Post com álbum de fotos sobre 

o “Mercado Medieval de 

Óbidos”. 

 

- Post com uma hiperligação para o 

website Óbidos Diário sobre a visita 

da ministra “Assunção Cristas em 

Óbidos para autorizar início da 

empreitada da rede de rega” - 

http://obidosdiario.com/index.php?o

ption=com_content&view=article&id

=2789%3Aassuncao-cristas-em-

obidos-para-autorizar-inicio-da-

empreitada&catid=76%3Adestaque

s&Itemid=72 - 17/07/2015. 

- Post com duas imagens sobre a 

Semana Internacional de Piano de 

Óbidos entre 1 a 13 de agosto. 

- Post com uma fotografia do 

Prémio Iconic Awards 2015 

atribuído aos Edifícios Centrais 

do Parque Tecnológico de 

Óbidos. 

- Post com o cartaz do 

Campeonato Nacional Atletismo 

Master em 18 e 19 de julho. 

- Post com uma hiperligação 

para o website Óbidos Diário 

sobre o “Museu Municipal de 

Óbidos encerrado 

temporariamente” - 

http://obidosdiario.com/index.ph

p?option=com_content&view=ar

ticle&id=2788%3Amuseu-

municipal-de-obidos-encerrado-

temporariamente&catid=77%3A

noticias&Itemid=120 - 

16/07/2015. 

- Posts com fotos sobre a “Feira 

Medieval de Óbidos” - 

https://www.facebook.com/page

s/Feira-Medieval-De-

%C3%93bidos/7914555908953

76 

- Posts com os eventos 

promovidos durante o “Festival 

de Chocolate de Óbidos” - 

https://www.facebook.com/obido

schocolate?fref=ts 

http://www.obidos.pt/  - PORTAL 

DO TURISMO - com agenda de 

eventos, galeria de imagens, 

bilheteira online (para comprar 

os ingressos para os eventos), 

ÓbidosTV (canal do youtube) e 

reservar hotel, contém a data, a 

meteorologia para o município e 

contactos. 

http://www.cm-obidos.pt/  - 

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, PORTAL 

OFICIAL - agenda, Óbidos Diário 

(jornal), notícias, escolas d’Óbidos 

(portal com as várias escolas), 

serviços online, “A minha rua”, 

piscinas municipais, “Óbidos solar”, 

editais municipais, onde ficar, onde 

comer e redes sociais. 

Notícia no website do jornal DN 

Portugal – 08/12/2014, Lusa - 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interi

or.aspx?content_id=4283931 – 

“Enchente na Vila Natal. Não vá 

hoje a Óbidos”. 

Notícia no website do Jornal i – 

27/01/2015 – 

http://www.ionline.pt/268786 - 

“Arquitetura da ilusão em 

Óbidos candidata ao prémio 

Mies van der Rohe 2015”. 

Notícia no website C&H (Canela 

& Hortelã) – 20/03/2015, Teresa 

Leal - 

http://canelaehortela.com/obidos

-celebra-o-dia-internacional-dos-

monumentos-e-sitios-com-visita-

guiada-a-cidaderomana-de-

eburobrittium7564/ - “Óbidos 

celebra o Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios com visita 

à cidade romana de 

Eburobrittium”. 

Notícia no website da revista 

Port.Com – 26/05/2015 - 

http://www.revistaport.com/obido

s-e-as-suas-muralhas-

conquistam-os-estados-unidos/  

- “Óbidos e as suas muralhas 

conquistam os Estados Unidos”. 

Notícia no website do jornal 

Público – 07/07/2015, Isabel 

Lucas - 

http://www.publico.pt/culturaipsil

on/noticia/obidos-tera-em-

outubro-um-festival-inspirado-

em-paraty-1701321 - “Óbidos 

terá em Outubro um festival 

inspirado em Paraty”. 

Notícia no website do jornal Gazeta 

das Caldas – 10/07/2015 - 

http://www.gazetacaldas.com/50515

-------------------- --------------------------- 
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http://obidosdiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2789%3Aassuncao-cristas-em-obidos-para-autorizar-inicio-da-empreitada&catid=76%3Adestaques&Itemid=72
http://obidosdiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2789%3Aassuncao-cristas-em-obidos-para-autorizar-inicio-da-empreitada&catid=76%3Adestaques&Itemid=72
http://obidosdiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2789%3Aassuncao-cristas-em-obidos-para-autorizar-inicio-da-empreitada&catid=76%3Adestaques&Itemid=72
http://obidosdiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2789%3Aassuncao-cristas-em-obidos-para-autorizar-inicio-da-empreitada&catid=76%3Adestaques&Itemid=72
http://obidosdiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2789%3Aassuncao-cristas-em-obidos-para-autorizar-inicio-da-empreitada&catid=76%3Adestaques&Itemid=72
http://obidosdiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2788%3Amuseu-municipal-de-obidos-encerrado-temporariamente&catid=77%3Anoticias&Itemid=120
http://obidosdiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2788%3Amuseu-municipal-de-obidos-encerrado-temporariamente&catid=77%3Anoticias&Itemid=120
http://obidosdiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2788%3Amuseu-municipal-de-obidos-encerrado-temporariamente&catid=77%3Anoticias&Itemid=120
http://obidosdiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2788%3Amuseu-municipal-de-obidos-encerrado-temporariamente&catid=77%3Anoticias&Itemid=120
http://obidosdiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2788%3Amuseu-municipal-de-obidos-encerrado-temporariamente&catid=77%3Anoticias&Itemid=120
http://obidosdiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2788%3Amuseu-municipal-de-obidos-encerrado-temporariamente&catid=77%3Anoticias&Itemid=120
https://www.facebook.com/pages/Feira-Medieval-De-%C3%93bidos/791455590895376
https://www.facebook.com/pages/Feira-Medieval-De-%C3%93bidos/791455590895376
https://www.facebook.com/pages/Feira-Medieval-De-%C3%93bidos/791455590895376
https://www.facebook.com/pages/Feira-Medieval-De-%C3%93bidos/791455590895376
https://www.facebook.com/obidoschocolate?fref=ts
https://www.facebook.com/obidoschocolate?fref=ts
http://www.obidos.pt/
http://www.cm-obidos.pt/
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4283931
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4283931
http://www.ionline.pt/268786
http://canelaehortela.com/obidos-celebra-o-dia-internacional-dos-monumentos-e-sitios-com-visita-guiada-a-cidaderomana-de-eburobrittium7564/
http://canelaehortela.com/obidos-celebra-o-dia-internacional-dos-monumentos-e-sitios-com-visita-guiada-a-cidaderomana-de-eburobrittium7564/
http://canelaehortela.com/obidos-celebra-o-dia-internacional-dos-monumentos-e-sitios-com-visita-guiada-a-cidaderomana-de-eburobrittium7564/
http://canelaehortela.com/obidos-celebra-o-dia-internacional-dos-monumentos-e-sitios-com-visita-guiada-a-cidaderomana-de-eburobrittium7564/
http://canelaehortela.com/obidos-celebra-o-dia-internacional-dos-monumentos-e-sitios-com-visita-guiada-a-cidaderomana-de-eburobrittium7564/
http://www.revistaport.com/obidos-e-as-suas-muralhas-conquistam-os-estados-unidos/
http://www.revistaport.com/obidos-e-as-suas-muralhas-conquistam-os-estados-unidos/
http://www.revistaport.com/obidos-e-as-suas-muralhas-conquistam-os-estados-unidos/
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/obidos-tera-em-outubro-um-festival-inspirado-em-paraty-1701321
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/obidos-tera-em-outubro-um-festival-inspirado-em-paraty-1701321
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/obidos-tera-em-outubro-um-festival-inspirado-em-paraty-1701321
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/obidos-tera-em-outubro-um-festival-inspirado-em-paraty-1701321
http://www.gazetacaldas.com/50515/stand-up-paddle-race-volta-a-lagoa-de-obidos/
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/stand-up-paddle-race-volta-a-

lagoa-de-obidos/ - “Stand Up 

Paddle volta à Lagoa de Óbidos”. 

Notícia no website do jornal Público 

– 16/07/2015 - Sugestões do dia 16 

de julho - 

http://lazer.publico.pt/noticias/35109

7_sugestoes-do-dia-16-de-julho - 

“Óbidos medieval, com vídeo 

mapping”. 

Montalegre 

https://www.facebook.com/Municipi

oMontalegre?fref=ts 

- Post com álbum de fotos sobre a 

Entrega de prémios da “Taça 

Mundial de parapente 2015” – 

20/07/2015. 

- Post com álbum de fotos sobre o 

7º dia da “Taça do Mundo 2015 de 

Parapente (Serra do Larouco)” – 

20/07/2015. 

- Post com álbum de fotos sobre 

a “Rota do Contrabando” 2015 

em Vilar de Perdizes – 

20/07/2015. 

- Post com o cartaz da 

inauguração do “Ecomuseu de 

Barroso” no sábado, dia 25 de 

julho – 20/07/2015. 

- Post com o cartaz com o 

concerto do artista Mickael 

Carreira, no dia 26 de julho, no 

decorrer da II “Semana do 

Barrosão” – 20/07/2015. 

- Post com o cartaz da II 

“Semana do Barrosão” – 

20/07/2015. 

- Post com uma hiperligação 

para o website Correio do Minho 

com a notícia “Montalegre: 

Festa de São Pedro em 

Pedrário com momento singular” 

- 

http://correiodominho.pt/noticias.

php?id=87967 – 15/07/2015. 

http://www.cm-montalegre.pt/  - 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

MONTALEGRE - o website está 

dividido em categorias para facilitar 

o acesso à página (Início, Munícipe, 

Empreendedor, Turista, Autarquia, 

Contactos), tem uma agenda 

cultural com calendário, notícias 

com o que está e/ou irá acontecer 

em breve com uma imagem e breve 

introdução, espaço para pôr o 

enderenço de email para 

subscrever a newsletter do 

município, informação da farmácia 

que está de serviço, meteorologia e 

um contador de subscritores nas 

várias redes sociais. 

Notícia no website da RTP – 

20/07/2014, Sílvia Brandão e 

Simão Martinho - 

http://www.rtp.pt/noticias/pais/ca

mpismo-de-alta-qualidade-em-

montalegre_v754147 - 

“Campismo de alta qualidade 

em Montalegre”. 

Notícia no website da RTP – 

24/12/2014, Patrícia Lopes e 

Nuno Miguel Fernandes - 

http://www.rtp.pt/noticias/pais/vi

deo-promove-feira-do-fumeiro-

de-montalegre_v792295 - 

“Vídeo promove feira do fumeiro 

de Montalegre”. 

Notícia no website Café 

Portugal – 29/12/2014 - 

http://www.cafeportugal.pt/page

s/noticias_artigo.aspx?id=8573 

– “Montalegre – Mostra de 

produtos, chegas de bois e 

concertinas voltam a animar 

Feira do Fumeiro”. 

Notícia no website do jornal 

Diário @tual – 29/01/2015 - 

http://diarioatual.com/?p=19888

0 – “Montalegre Capital de 

Portugal por quatro dias”. 

Notícia no website do Jornal de 

Notícias – 03/02/2015, Rui Manuel 

Fonseca - 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/co

ncelho.aspx?Distrito=Vila%20Real&

Concelho=Montalegre&Option=Inter

ior&content_id=4378719 – “Sexta-

feira 13 celebra o amor em 

Montalegre”. 

Notícia no website da RTP – 

14/03/2015, Ana Felício e Paulo M. 

Gomes – “Montalegre voltou a 

receber bruxas e demónios em 

sexta-feira 13”. 

Notícia no website do jornal 

Diário @tual – 20/04/2015, 

Redação - 

http://diarioatual.com/?p=21284

0 – “Montalegre: Vilarinho de 

Negrões está na lista das 5 

aldeias mais bonitas de 

Portugal.” 

Notícia no website da Câmara 

Municipal de Montalegre – 

04/06/2015 - http://www.cm-

montalegre.pt/showNT.php?Id=2

853 – “Montalegre é a vila mais 

atrativa do distrito”. 

Notícia no website da Câmara 

Municipal de Montalegre – 

08/07/2015 - http://www.cm-

montalegre.pt/showNT.php?Id=

2886 – “Já investimos mais de 2 

milhões na Borralha!” 

Notícia no website do jornal 

Correio do Minho – 09/07/2015, 

Redação - 

http://www.correiodominho.com/

noticias.php?id=87827 – 

“Montalegre: Festa na Ponte da 

Misarela foi um êxito”. 

Notícia no website da Câmara 

Municipal de Montalegre – 

25/06/2015 - http://www.cm-

Notícia no website do jornal 

Diário @tual – 17/07/2015, 

Redação/ CM Montalegre - 

---------------------- 

http://www.gazetacaldas.com/50515/stand-up-paddle-race-volta-a-lagoa-de-obidos/
http://www.gazetacaldas.com/50515/stand-up-paddle-race-volta-a-lagoa-de-obidos/
http://lazer.publico.pt/noticias/351097_sugestoes-do-dia-16-de-julho
http://lazer.publico.pt/noticias/351097_sugestoes-do-dia-16-de-julho
https://www.facebook.com/MunicipioMontalegre?fref=ts
https://www.facebook.com/MunicipioMontalegre?fref=ts
http://correiodominho.pt/noticias.php?id=87967
http://correiodominho.pt/noticias.php?id=87967
http://www.cm-montalegre.pt/
http://www.rtp.pt/noticias/pais/campismo-de-alta-qualidade-em-montalegre_v754147
http://www.rtp.pt/noticias/pais/campismo-de-alta-qualidade-em-montalegre_v754147
http://www.rtp.pt/noticias/pais/campismo-de-alta-qualidade-em-montalegre_v754147
http://www.rtp.pt/noticias/pais/video-promove-feira-do-fumeiro-de-montalegre_v792295
http://www.rtp.pt/noticias/pais/video-promove-feira-do-fumeiro-de-montalegre_v792295
http://www.rtp.pt/noticias/pais/video-promove-feira-do-fumeiro-de-montalegre_v792295
http://www.cafeportugal.pt/pages/noticias_artigo.aspx?id=8573
http://www.cafeportugal.pt/pages/noticias_artigo.aspx?id=8573
http://diarioatual.com/?p=198880
http://diarioatual.com/?p=198880
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Vila%20Real&Concelho=Montalegre&Option=Interior&content_id=4378719
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Vila%20Real&Concelho=Montalegre&Option=Interior&content_id=4378719
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Vila%20Real&Concelho=Montalegre&Option=Interior&content_id=4378719
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Vila%20Real&Concelho=Montalegre&Option=Interior&content_id=4378719
http://diarioatual.com/?p=212840
http://diarioatual.com/?p=212840
http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2853
http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2853
http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2853
http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2886
http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2886
http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2886
http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=87827
http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=87827
http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2873
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montalegre.pt/showNT.php?Id=287

3 – “Haloterapia em Covelães”. 

Notícia no website do jornal Diário 

@tual – 10/07/2015 - 

http://diarioatual.com/?p=220911 – 

“Boticas e Montalegre recebem 

Volta a Portugal pelo segundo ano 

consecutivo”. 

http://diarioatual.com/?p=22152

6 – “Montalegre: Entrega dos 

prémios do Campeonato 

Nacional de Parapente”. 

Aldeias do Xisto 

https://www.facebook.com/pages/Al

deias-do-

Xisto/183779918321719?ref=ts&fref

=ts 

- Post com fotos da Praia Fluvial de 

Cambas (Oleiros) com um link - 

http://aldeiasdoxisto.pt/poi/2496 - 

que redireciona para a página da 

Praia Fluvial – 10/07/2015. 

- Post com uma foto a promover o 

evento “Elementos à Solta – Art 

meets Nature” que decorreria no dia 

11 de julho – 10/07/2015. 

- Post com uma foto a promover 

dois workshops de feltragem na 

Aldeia do Xisto da Benfeita no 

seguimento do evento 

“Elementos à Solta – Art meets 

Nature” – 10/07/2015. 

- Post com foto a promover o 

espetáculo dos MARIMBONDO 

no seguimento do evento 

“Elementos à Solta – Art meets 

Nature” – 11/07/2015. 

- Post com vídeo e hiperligação 

para o youtube - 

https://www.youtube.com/watch

?v=z_M-dv8b84g – com 

referência do “Crowdfunding – 

Forno sem fumo, cerâmica mais 

verde” – 11/07/2015. 

- Post com uma hiperligação 

para a página da Praia Fluvial 

da Sra. Da Piedade (Lousã) - 

http://aldeiasdoxisto.pt/poi/82 - 

12/07/2015. 

- Post com foto para promover o 

espetáculo de Carlos Barretto e 

António Eustáquio no 

seguimento do evento 

“Elementos à Solta – Art meets 

Nature” – 12/07/2015. 

- Post com hiperligação para o 

website do Turismo de Portugal - 

http://www.turismodeportugal.pt/Por

tugu%C3%AAs/turismodeportugal/d

estaque/Pages/Turismo2020-

cincoprincipiosparaumaambicaoCo

nsultaPublicaate10deagosto.aspx - 

acerca do “Turismo 2020 – cinco 

princípios para uma ambição: 

Consulta Pública até 10 de agosto” 

– 13/07/2015. 

- Post com o cartaz do evento 

“Xistrilhos – Trilhos, Artes e Ofícios” 

em Sobral de São Miguel – 

14/07/2015. 

- Post com uma foto de 

promoção dos workshops a 

serem realizados no âmbito do 

evento “Elementos à Solta – Art 

meets Nature” – 15/07/2015. 

- Post com álbum de fotos sobre 

a Praia Fluvial de Pomares que 

recebeu a bandeira de “Praia 

Acessível” – 15/07/2015. 

- Post com hiperligação para a 

página da Ponte das Três 

Entradas (Alto do Colcurinho) - 

http://aldeiasdoxisto.pt/evento/4

325 - sobre a inauguração da 

“Subida Épica da Ponte das 

Três Entradas” em bicicleta – 

16/07/2015. 

- Post com hiperligação para a 

página da Canoagem Noturna 

na Albufeira do Cabril - 

http://aldeiasdoxisto.pt/evento/4

296 - para promover este 

mesmo evento – 17/07/2015. 

- Post com uma foto para 

promover as praias fluviais que 

receberam o prémio e, 

consequente, bandeira azul e 

medalhas de ouro da 

QUERCUS – ANCN – 

21/07/2015. 

http://aldeiasdoxisto.pt/  - 

ALDEIAS DO XISTO – Em 

semelhança a outros websites, 

este também se divide em 

algumas categorias – Território, 

Aldeias, Experiência, Comer e 

Dormir, Agenda e Lojas. Tem, 

ainda, um separador com 

alguns destaques ilustrados 

com fotos. 

Interativamente falando é possível 

receber uma newsletter no email, 

fazer compras na loja online 

disponibilizada, procurar alojamento 

e tem hiperligações para várias 

redes sociais, como o Facebook, 

Twitter, Vimeo e Flickr. 

https://www.visitportugal.com/pt-

http://www.visitcentrodeportugal.

com.pt/pt/category/descobrir/sig

htseeing/aldeias-do-xisto/  - 

página no website do Turismo 

de Portugal Centro com várias 

características e informações 

úteis sobre as Aldeias do Xisto. 

Notícia no website da revista 

Notícia no website do 

Observador – 16/03/2015, 

Fernando Fontes - 

http://observador.pt/2015/03/16/

huffington-post-compara-piodao-

aldeia-dos-flinstones/ - 

“Huffington Post compara 

Piódão à aldeia dos Flinstones.” 

http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2873
http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=2873
http://diarioatual.com/?p=220911
http://diarioatual.com/?p=221526
http://diarioatual.com/?p=221526
https://www.facebook.com/pages/Aldeias-do-Xisto/183779918321719?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aldeias-do-Xisto/183779918321719?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aldeias-do-Xisto/183779918321719?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aldeias-do-Xisto/183779918321719?ref=ts&fref=ts
http://aldeiasdoxisto.pt/poi/2496
https://www.youtube.com/watch?v=z_M-dv8b84g
https://www.youtube.com/watch?v=z_M-dv8b84g
http://aldeiasdoxisto.pt/poi/82
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Pages/Turismo2020-cincoprincipiosparaumaambicaoConsultaPublicaate10deagosto.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Pages/Turismo2020-cincoprincipiosparaumaambicaoConsultaPublicaate10deagosto.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Pages/Turismo2020-cincoprincipiosparaumaambicaoConsultaPublicaate10deagosto.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Pages/Turismo2020-cincoprincipiosparaumaambicaoConsultaPublicaate10deagosto.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Pages/Turismo2020-cincoprincipiosparaumaambicaoConsultaPublicaate10deagosto.aspx
http://aldeiasdoxisto.pt/evento/4325
http://aldeiasdoxisto.pt/evento/4325
http://aldeiasdoxisto.pt/evento/4296
http://aldeiasdoxisto.pt/evento/4296
http://aldeiasdoxisto.pt/
https://www.visitportugal.com/pt-pt/destinos/centro-de-portugal/73752
http://www.visitcentrodeportugal.com.pt/pt/category/descobrir/sightseeing/aldeias-do-xisto/
http://www.visitcentrodeportugal.com.pt/pt/category/descobrir/sightseeing/aldeias-do-xisto/
http://www.visitcentrodeportugal.com.pt/pt/category/descobrir/sightseeing/aldeias-do-xisto/
http://observador.pt/2015/03/16/huffington-post-compara-piodao-aldeia-dos-flinstones/
http://observador.pt/2015/03/16/huffington-post-compara-piodao-aldeia-dos-flinstones/
http://observador.pt/2015/03/16/huffington-post-compara-piodao-aldeia-dos-flinstones/
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pt/destinos/centro-de-

portugal/73752 - página no website 

VisitPortugal com várias 

características e informações úteis 

sobre as Aldeias do Xisto. 

Visão – 29/01/2015, Miguel 

Judas - 

http://visao.sapo.pt/aldeias-de-

xisto-um-passado-que-tambem-

e-futuro=f809425  – “Aldeias de 

Xisto: Um passado que também 

é futuro”. 

Notícia no website da RTP – 

24/04/2015, LUSA - 

http://www.rtp.pt/noticias/cultura/

aldeias-do-xisto-representam-

portugal-em-feira-internacional-

de-design_n823074 - “Aldeias 

do Xisto representam Portugal 

em feira internacional de 

design”. 

Notícia no website do jornal 

ptJornal – 04/06/2015, João Miguel 

Ribeiro - 

http://ptjornal.com/portugal-dos-

pequenitos-tem-uma-das-aldeias-

do-xisto-40993 - “Portugal dos 

Pequenitos tem uma das Aldeias do 

Xisto”. 

Notícia no website do jornal 

Notícias de Coimbra – 07/06/2015 - 

http://www.noticiasdecoimbra.pt/pri

meiro-ministro-inaugura-casinha-

de-xisto-no-portugal-dos-

pequenitos/  - “Primeiro-ministro 

inaugura casinha de Xisto no 

Portugal dos Pequenitos”. 

Notícia no website do jornal 

Notícias de Coimbra – 

24/06/2015 - 

http://www.noticiasdecoimbra.pt/

aldeias-do-xisto-apresentam-

trilogia-craftdesignidentidade-

nos-caminhos-da-inovacao/  - 

“Aldeias do Xisto apresentam 

trilogia Craft + Design + 

Identidade nos Caminhos da 

Inovação”. 

Notícia no website do jornal 

Notícias de Coimbra – 

11/07/2015 - 

http://www.noticiasdecoimbra.pt/

apadrinhe-um-tijolo/  - 

“Apadrinhe um tijolo”. 

Notícia no website do jornal 

Diário Digital – 13/07/2015 - 

http://diariodigital.sapo.pt/news.

asp?id_news=781654 – 

“Elemento à Solta nas Aldeias 

do Xisto”. 

Notícia no website Diário Digital 

– 21/07/2015 - 

http://diariodigital.sapo.pt/news.

asp?id_news=782823 – “Bike 

Road: Subidas Épicas chega a 

Portugal. 

Terra Fria 

https://www.facebook.com/rotaterraf

ria 

- Post com cartaz a promover as 

“Comemorações do Dia da Cidade, 

Miranda do Douro” – 10/07/2015. 

- Post com vídeo (Vimeo) sobre o 

“Festival da Terra Transmontana” 

no Mogadouro – 10/07/2015. 

- Post com uma foto e 

hiperligação - 

http://issuu.com/editora_lobodo

mar/docs/passear44vg  - para a 

revista Passear sobre a 

reportagem durante a 

experiência das “Escapadinhas 

na Rota da Terra Fria” – 

10/07/2015. 

- Post com o cartaz do “Festibal 

de la Cançon” em Miranda do 

Douro – 11/07/2015. 

- Post com uma foto do evento 

“Chegas de Touros” no 

Chegódromo de Vinhais – 

12/07/2015. 

- Post com um cartaz dos 

programas da “Rota da Terra 

Fria Transmontana” no operador 

turístico Solférias – 14/07/2015. 

- Post com hiperligação para o 

youtube - 

https://www.youtube.com/watch?v=

vYQ0IdzUDKY&feature=youtu.be – 

com um vídeo promocional da 

“Escapadinha de Verão Rota da 

Terra Fria” – 15/07/2015. 

- Post com uma foto do “Centro de 

Arte Contemporânea Graça Morais” 

a promover uma visita noturna ao 

museu – 16/07/2015. 

- Post com o cartaz das “Festas de 

Santa Maria” em Cércio – 

17/07/2015. 

- Post com hiperligação - 

http://www.rotaterrafria.com/fron

toffice/pages/223?geo_article_id

=6893 – para a página da “Praia 

Fluvial e Parque de Merendas” 

do Rabaçal – 18/07/2015. 

- Post com hiperligação - 

http://www.rotaterrafria.com/fron

toffice/pages/245?geo_article_id

=6979 – para a página do 

“Centro Cultural Solar dos 

Condes de Vinhais” – 

19/07/2015. 

- Post com hiperligação - 

http://www.rotaterrafria.com/fron

toffice/pages/265?geo_article_id

=7557 – para a página “L Burro i 

l Gueiteiro” que promove o 

festival itinerante – 21/07/2015. 

http://www.rotaterrafria.com/  - 

ROTA DA TERRA FRIA 

TRANSMONTANA – Este é um 

website muito interativo que 

está presente em múltiplas 

plataformas digitais, como é o 

caso do Facebook, do youtube e 

de muitas outras. Além disso, 

permite a criação de uma conta 

no próprio website para que os 

utilizadores possam fazer o 

login e permite a subscrição de 

uma newsletter. 

https://www.visitportugal.com/pt-pt/destinos/centro-de-portugal/73752
https://www.visitportugal.com/pt-pt/destinos/centro-de-portugal/73752
http://visao.sapo.pt/aldeias-de-xisto-um-passado-que-tambem-e-futuro=f809425
http://visao.sapo.pt/aldeias-de-xisto-um-passado-que-tambem-e-futuro=f809425
http://visao.sapo.pt/aldeias-de-xisto-um-passado-que-tambem-e-futuro=f809425
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/aldeias-do-xisto-representam-portugal-em-feira-internacional-de-design_n823074
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/aldeias-do-xisto-representam-portugal-em-feira-internacional-de-design_n823074
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/aldeias-do-xisto-representam-portugal-em-feira-internacional-de-design_n823074
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/aldeias-do-xisto-representam-portugal-em-feira-internacional-de-design_n823074
http://ptjornal.com/portugal-dos-pequenitos-tem-uma-das-aldeias-do-xisto-40993
http://ptjornal.com/portugal-dos-pequenitos-tem-uma-das-aldeias-do-xisto-40993
http://ptjornal.com/portugal-dos-pequenitos-tem-uma-das-aldeias-do-xisto-40993
http://www.noticiasdecoimbra.pt/primeiro-ministro-inaugura-casinha-de-xisto-no-portugal-dos-pequenitos/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/primeiro-ministro-inaugura-casinha-de-xisto-no-portugal-dos-pequenitos/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/primeiro-ministro-inaugura-casinha-de-xisto-no-portugal-dos-pequenitos/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/primeiro-ministro-inaugura-casinha-de-xisto-no-portugal-dos-pequenitos/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/aldeias-do-xisto-apresentam-trilogia-craftdesignidentidade-nos-caminhos-da-inovacao/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/aldeias-do-xisto-apresentam-trilogia-craftdesignidentidade-nos-caminhos-da-inovacao/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/aldeias-do-xisto-apresentam-trilogia-craftdesignidentidade-nos-caminhos-da-inovacao/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/aldeias-do-xisto-apresentam-trilogia-craftdesignidentidade-nos-caminhos-da-inovacao/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/apadrinhe-um-tijolo/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/apadrinhe-um-tijolo/
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=781654
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=781654
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=782823
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=782823
https://www.facebook.com/rotaterrafria
https://www.facebook.com/rotaterrafria
http://issuu.com/editora_lobodomar/docs/passear44vg
http://issuu.com/editora_lobodomar/docs/passear44vg
https://www.youtube.com/watch?v=vYQ0IdzUDKY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vYQ0IdzUDKY&feature=youtu.be
http://www.rotaterrafria.com/frontoffice/pages/223?geo_article_id=6893
http://www.rotaterrafria.com/frontoffice/pages/223?geo_article_id=6893
http://www.rotaterrafria.com/frontoffice/pages/223?geo_article_id=6893
http://www.rotaterrafria.com/frontoffice/pages/245?geo_article_id=6979
http://www.rotaterrafria.com/frontoffice/pages/245?geo_article_id=6979
http://www.rotaterrafria.com/frontoffice/pages/245?geo_article_id=6979
http://www.rotaterrafria.com/frontoffice/pages/265?geo_article_id=7557
http://www.rotaterrafria.com/frontoffice/pages/265?geo_article_id=7557
http://www.rotaterrafria.com/frontoffice/pages/265?geo_article_id=7557
http://www.rotaterrafria.com/
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À semelhança de outros websites 

este está, também, organizado por 

categorias de forma a facilitar a 

navegação dos utilizadores – 

Escapadinhas, Ver, Fazer, 

Comprar, Comer, Dormir. Tem, 

ainda, um separador com rotas e 

percursos e outro com galerias 

multimédia. 

Notícia no website Café Portugal – 

26/01/2015, Café Portugal/ LUSA - 

http://www.cafeportugal.pt/pages/no

ticias_artigo.aspx?id=8664 – 

“Mogadouro – Aldeia de 

Brunhosinho recorda a antiga 

«chocalhada» para afastar pragas e 

lobos”. 

Notícia no website Café 

Portugal – 26/01/2015, Café 

Portugal/ LUSA - 

http://www.cafeportugal.pt/page

s/noticias_artigo.aspx?id=8665 -  

“Vinhais – Feira do Fumeiro 

resiste à concorrência e à crise”. 

Notícia no website Café 

Portugal – 30/01/2015, Café 

Portugal - 

http://www.cafeportugal.pt/page

s/agenda_detalhe.aspx?id=8684  

– Douro Internacional – Passeio 

pedestre dá a conhecer mundo 

rural transmontano”. 

Notícia no website Café 

Portugal – 04/02/2015, Café 

Portugal/ LUSA - 

http://www.cafeportugal.pt/page

s/agenda_detalhe.aspx?id=8705 

– “Trás-os-Montes – Castelo de 

Bragança é protagonista em 

exposição de fotografia”. 

Notícia no website MoveNotícias 

– 03/03/2015 - 

http://www.movenoticias.com/20

15/03/caras-conhecidas-foram-

provar-os-sabores-nacionais/ -

“Caras conhecidas foram provar 

os sabores nacionais”. 

Notícia no website da revista 

Lifecooler – 28/03/2015 - 

http://www.lifecooler.com/artigos

/publireportagem/19417/ – 

“Escapadinha da Primavera na 

Rota da Terra Fria 

Transmontana”. 

Aldeias Históricas de Portugal 

https://www.facebook.com/ALDEIA

SHISTORICASDEPORTUGAL 

- Post com uma foto do evento “1º 

Festival de Folk & Blues” na aldeia 

histórica de Castelo Rodrigo – 

14/07/2015. 

- Posts com fotos de várias aldeias 

históricas de forma a mostrar a sua 

beleza e levar as pessoas a 

quererem visitá-las - 10/07, 16/07, 

18/07 de 2015. 

- Post com a partilha de um 

concurso para empresas dos 

territórios de baixa densidade – 

18/07/2015. 

- Post com uma hiperligação - 

http://www.vortexmag.net/as-12-

aldeias-historicas-de-portugal/  - 

para uma notícia d´”As 12 

aldeias históricas de Portugal” – 

20/07/2015. 

- Post com uma hiperligação - 

http://www.omeuescritorioelafor

a.pt/making-of-video-promo-

aldeias-historicas/  - para um 

vídeo com o making of do vídeo 

promocional das “Aldeias 

Históricas” – 20/07/2015. 

- Post com uma hiperligação - 

http://www.vortexmag.net/sortel

ha-considerada-uma-das-

aldeias-mais-belas-do-mundo/  - 

para uma notícia em que a 

Sortelha foi “ (…) considerada 

uma das aldeias mais belas do 

mundo” – 20/07/2015. 

http://www.aldeiashistoricasdep

ortugal.com/  - ALDEIAS 

HISTÓRICAS DE PORTUGAL – 

O website está dividido em 

categorias gerais, como é o 

caso, da Oferta turística, dos 

pacotes temáticos, dos 

Percursos, do Planeie a sua 

viagem, da Agenda, das 

Notícias, das Promoções, dos 

Passatempos, dos Produtos 

AHP, dos Downloads, do 

PROVERE e dos Contactos. 

O website tem uma parte mais 

personalizada e particular, pois 

destinou um espaço em que os 

utilizadores possam escolher a 

Aldeia que desejem e, a partir 

dessa escolha, fiquem com uma 

página inteiramente dedicada a 

essa Aldeia cuja informação é todo 

personalizada consoante a sua 

seleção. 

Notícia no website da TVI24 – 

03/04/2009 - 

http://www.tvi24.iol.pt/tecnologia/his

toria/aldeias-historicas-de-portugal-

Notícia no website da RTP – 

19/03/2014, João Ricardo 

Vasconcelos e Pedro 

Carvalhinho - 

http://www.rtp.pt/noticias/pais/al

deias-historicas-de-portugal-

passam-a-ter-um-guia-

turistico_v724511  - “Aldeias 

Históricas de Portugal passam a 

ter um guia turístico”. 

Notícia no website Porta da 

Estrela – 16/03/2015 - 

http://www.portadaestrela.com/i

ndex.asp?idEdicao=424&id=184

Notícia no website da SIC 

Notícias – 30/03/2015 - 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/20

15-03-30-Aldeias-historicas-

propoem-percurso-de-600-km  - 

“Aldeias históricas propõem 

percurso de 600km”. 

Notícia no website Publituris – 

24/04/2015, Marta Barradas - 

http://www.publituris.pt/2015/04/

24/aldeias-historicas-de-

portugal-promovem-se-na-fit-

guarda/ - “Aldeias Históricas de 

Portugal promovem-se na FIT 

http://www.cafeportugal.pt/pages/noticias_artigo.aspx?id=8664
http://www.cafeportugal.pt/pages/noticias_artigo.aspx?id=8664
http://www.cafeportugal.pt/pages/noticias_artigo.aspx?id=8665
http://www.cafeportugal.pt/pages/noticias_artigo.aspx?id=8665
http://www.cafeportugal.pt/pages/agenda_detalhe.aspx?id=8684
http://www.cafeportugal.pt/pages/agenda_detalhe.aspx?id=8684
http://www.cafeportugal.pt/pages/agenda_detalhe.aspx?id=8705
http://www.cafeportugal.pt/pages/agenda_detalhe.aspx?id=8705
http://www.movenoticias.com/2015/03/caras-conhecidas-foram-provar-os-sabores-nacionais/
http://www.movenoticias.com/2015/03/caras-conhecidas-foram-provar-os-sabores-nacionais/
http://www.movenoticias.com/2015/03/caras-conhecidas-foram-provar-os-sabores-nacionais/
http://www.lifecooler.com/artigos/publireportagem/19417/
http://www.lifecooler.com/artigos/publireportagem/19417/
https://www.facebook.com/ALDEIASHISTORICASDEPORTUGAL
https://www.facebook.com/ALDEIASHISTORICASDEPORTUGAL
http://www.vortexmag.net/as-12-aldeias-historicas-de-portugal/
http://www.vortexmag.net/as-12-aldeias-historicas-de-portugal/
http://www.omeuescritorioelafora.pt/making-of-video-promo-aldeias-historicas/
http://www.omeuescritorioelafora.pt/making-of-video-promo-aldeias-historicas/
http://www.omeuescritorioelafora.pt/making-of-video-promo-aldeias-historicas/
http://www.vortexmag.net/sortelha-considerada-uma-das-aldeias-mais-belas-do-mundo/
http://www.vortexmag.net/sortelha-considerada-uma-das-aldeias-mais-belas-do-mundo/
http://www.vortexmag.net/sortelha-considerada-uma-das-aldeias-mais-belas-do-mundo/
http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/
http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/
http://www.tvi24.iol.pt/tecnologia/historia/aldeias-historicas-de-portugal-na-net
http://www.tvi24.iol.pt/tecnologia/historia/aldeias-historicas-de-portugal-na-net
http://www.rtp.pt/noticias/pais/aldeias-historicas-de-portugal-passam-a-ter-um-guia-turistico_v724511
http://www.rtp.pt/noticias/pais/aldeias-historicas-de-portugal-passam-a-ter-um-guia-turistico_v724511
http://www.rtp.pt/noticias/pais/aldeias-historicas-de-portugal-passam-a-ter-um-guia-turistico_v724511
http://www.rtp.pt/noticias/pais/aldeias-historicas-de-portugal-passam-a-ter-um-guia-turistico_v724511
http://www.portadaestrela.com/index.asp?idEdicao=424&id=18492&idSeccao=4064&Action=noticia
http://www.portadaestrela.com/index.asp?idEdicao=424&id=18492&idSeccao=4064&Action=noticia
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-03-30-Aldeias-historicas-propoem-percurso-de-600-km
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-03-30-Aldeias-historicas-propoem-percurso-de-600-km
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-03-30-Aldeias-historicas-propoem-percurso-de-600-km
http://www.publituris.pt/2015/04/24/aldeias-historicas-de-portugal-promovem-se-na-fit-guarda/
http://www.publituris.pt/2015/04/24/aldeias-historicas-de-portugal-promovem-se-na-fit-guarda/
http://www.publituris.pt/2015/04/24/aldeias-historicas-de-portugal-promovem-se-na-fit-guarda/
http://www.publituris.pt/2015/04/24/aldeias-historicas-de-portugal-promovem-se-na-fit-guarda/
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na-net  - “Aldeias Históricas de 

Portugal na net”. 

92&idSeccao=4064&Action=noti

cia  – “Seia associa-se à Grande 

Rota das Aldeias Históricas com 

caminhada entre Vale do 

Rossim e do Salgueiro”. 

Guarda”. 

Notícia no website Publituris – 

18/06/2015 - 

http://www.publituris.pt/2015/06/18/

aldeias-historicas-de-portugal-

promovem-workshops/  - “Aldeias 

Históricas de Portugal promovem 

workshops”. 

Notícia no website do jornal Diário 

Digital – 01/07/2015, Diário Digital/ 

LUSA - 

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp

?id_news=780147  – “Aldeias 

históricas de Portugal candidatas a 

Património Mundial da 

Humanidade”. 

Notícia no website Capela 

Arraiana – 17/07/2015, CM 

Belmonte - 

http://capeiaarraiana.pt/2015/07/

17/feira-medieval-em-belmonte/  

- “Feira Medieval em Belmonte”. 

-------------------- 

Fonte: autoria própria 

Apêndice 9 – empresas de dinamização turística e atividades promovidas 

Tabela 9: atividades promovidas por empresas de dinamização turística 

Viseu 

- Cankay – Viseu - 

https://www.facebook.com/pages/CANKAY-Aventura-

e-Lazer/128644450511891?fref=ts; 

http://www.cankayaventura.com/; 232 421 714, 964 

084 936, cankayaventura@hotmail.com; Canoagem, 

passeios pedestres, manobras com cordas, 

orientação, tiro com arco e zarabatana, paintball, 

escalada, torre de multiactividades, BTT. 

- Bioparque – S. Pedro do Sul - 

https://www.facebook.com/bioparque.bio?fref=ts; 

http://www.bioparque.org/bioactividades.asp; 232 708 

038, 967 183 022, bioparque@gmail.com; Atividades de 

aventura, exploração da natureza e actividades e lazer. 

- Sportnatura – Tondela - 

https://www.facebook.com/pages/Sportnatura/113353

218756397?fref=ts; 

http://www.sportnatura.pt/index.php?option=com_cont

ent&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=54&lang

=pt; 232 860 100, 916 440 477, 916 440 506, 916 440 

306, Jaime@sportnatura.pt, joao@sportnatura.pt; 

Parapente, paratrike e pára-motor, técnicas de 

transposição, ponte funicular, paralelas, ponte 

Himalaia, canyoning, canoagem, rafting, insuflável, 

passeios pedestres, passeios de jipe, BTT, 

cicloturismo, orientação, escalada, rapel, slide, 

paintball, caça ao tesouro, jogos tradicionais, tiro com 

arco ou zarabatana, peddy-paper ou rally-paper 

cultural. 

- Aventuris – Mortágua - 

https://www.facebook.com/aventuris.animacaoturistica?f

ref=ts; 963 542 439, geral@aventuris.com.pt; 

Caminhadas, birdwatching, observação de veados, 

orientação, canoagem, canyoning e passeios 

fotográficos. 

Celorico da Beira 

Não tem empresas de dinamização turística e cultural. 

Aguiar da Beira 

As atividades são promovidas pela Câmara Municipal e/ou Biblioteca. 

Mangualde 

Não tem empresas de dinamização turística e cultural. 

http://www.tvi24.iol.pt/tecnologia/historia/aldeias-historicas-de-portugal-na-net
http://www.portadaestrela.com/index.asp?idEdicao=424&id=18492&idSeccao=4064&Action=noticia
http://www.portadaestrela.com/index.asp?idEdicao=424&id=18492&idSeccao=4064&Action=noticia
http://www.publituris.pt/2015/06/18/aldeias-historicas-de-portugal-promovem-workshops/
http://www.publituris.pt/2015/06/18/aldeias-historicas-de-portugal-promovem-workshops/
http://www.publituris.pt/2015/06/18/aldeias-historicas-de-portugal-promovem-workshops/
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=780147
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=780147
http://capeiaarraiana.pt/2015/07/17/feira-medieval-em-belmonte/
http://capeiaarraiana.pt/2015/07/17/feira-medieval-em-belmonte/
https://www.facebook.com/pages/CANKAY-Aventura-e-Lazer/128644450511891?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/CANKAY-Aventura-e-Lazer/128644450511891?fref=ts
http://www.cankayaventura.com/
mailto:cankayaventura@hotmail.com
https://www.facebook.com/bioparque.bio?fref=ts
http://www.bioparque.org/bioactividades.asp
mailto:bioparque@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Sportnatura/113353218756397?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Sportnatura/113353218756397?fref=ts
http://www.sportnatura.pt/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=54&lang=pt
http://www.sportnatura.pt/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=54&lang=pt
http://www.sportnatura.pt/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=54&lang=pt
mailto:Jaime@sportnatura.pt
mailto:joao@sportnatura.pt
https://www.facebook.com/aventuris.animacaoturistica?fref=ts
https://www.facebook.com/aventuris.animacaoturistica?fref=ts
mailto:geral@aventuris.com.pt
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Gouveia 

- Visitas guiadas pela localidade promovidas pelo 

Posto de Turismo da Câmara Municipal. 

- VivAventura - 

https://www.facebook.com/vivaventura?fref=ts; 

http://www.vivaventura.com/; 961 350 810 (Mauro 

Gonçalves); Desporto Aventura, animação e 

organização e produção. 

- Trilhos e Lagoas - 

https://www.facebook.com/pages/Trilhos-e-

Lagoas/187692241250155?fref=ts; 

http://www.trilhoselagoas.com; 275 981 029 ou 910 375 

500 (Júlio Barbas); BTT, canoagem, montanhismo, 

neve, orientação, paintball, roteiros turísticos, 

teambuilding, TT moto 4. 

Seia 

- Clube de Montanhismo de Seia - 

https://www.facebook.com/clubemontanhismoseia; 

http://www.clubemontanhismoseia.com/site/?page_id

=3; montanhismoseia@gmail.com; Trekking e 

escalada. 

---------------------------------------- 

Trancoso 

- Trancoso Eventos - 

https://www.facebook.com/trancosoeventos.pt?fref=ts

; 271 817 184; Atividades desportivas (basquetebol, 

futsal, futebol), feiras (Feira de São Bartolomeu – 

Agosto). 

--------------------------------------------- 

Fonte: autoria própria 

Apêndice 10 – percurso da autora no estágio em Fornos de Algodres 

Tabela 10: "Diário de Bordo" - percurso da autora no seu estágio em Fornos de 
Algodres 

Período Atividades 

Logística 

- Chegada de comboio a Fornos de Algodres. 

- Conhecimento do local de alojamento, um antigo colégio de Fornos de 

Algodres. 

- Apresentação das instalações da Câmara Municipal. 

- Resolução de problemas logísticos no local de alojamento, empréstimo de 

uma banda larga de internet e instalação de uma televisão. 

- Acesso ao plano de estágio programado com o auxílio da professora Raquel 

Ribeiro. 

Contacto pessoal 

- Reunião com a Vice-Presidente da CMFA, Rita Silva. 

- Apresentação aos funcionários da CMFA. 

- Conversas com Célia Candeias, Bruno Rebelo e André Pereira. 

- Reunião com a D. Emília, professora aposentada com vastos conhecimentos 

sobre Fornos de Algodres, sobre lendas e tradições. 

Visitas guiadas 

- Pela localidade de Fornos de Algodres pela Rita Silva para a familiarização 

com o local. 

- Ao CIHAFA. 

- Localidades do concelho de Fornos de Algodres e aos seus locais 

emblemáticos. 

I Parte da recolha 

de informação 

- Cedência de um dossier com informações dos Censos 2011. 

- Oferta do livro do concelho: Terras de Algodres, de Monsenhor José Pinheiro 

Marques. 

- Clipping na internet de notícias sobre Fornos de Algodres em órgãos de 

comunicação social generalistas. 

- Lista de pessoas ilustres com ligações a Fornos de Algodres. 

“Jornadas do 

Património” 
- Pesquisa de moda e costumes da época Celta no website Pinterest. 

https://www.facebook.com/vivaventura?fref=ts
http://www.vivaventura.com/
https://www.facebook.com/pages/Trilhos-e-Lagoas/187692241250155?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Trilhos-e-Lagoas/187692241250155?fref=ts
http://www.trilhoselagoas.com/
https://www.facebook.com/clubemontanhismoseia
http://www.clubemontanhismoseia.com/site/?page_id=3
http://www.clubemontanhismoseia.com/site/?page_id=3
mailto:montanhismoseia@gmail.com
https://www.facebook.com/trancosoeventos.pt?fref=ts
https://www.facebook.com/trancosoeventos.pt?fref=ts
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Entrevistas 

- Entrevista a Rita Silva para ficar a conhecer a caracterização do município de 

Fornos de Algodres, quais os locais mais emblemáticos do município e a 

existência de restaurantes, hotéis e/ ou outros alojamentos. 

- Entrevista ao Bruno Rebelo sobre a existência de um Posto de Turismo no 

município e as condições do seu funcionamento. 

- Entrevista a Célia Candeias com o intuito de saber quais são as ferramentas 

de comunicação utilizadas pelo departamento de comunicação da CMFA e 

sobre o envio de press releases para os órgãos de comunicação social. 

- Entrevista à professora Emília Marques sobre as lendas e as tradições 

existentes em Fornos de Algodres. 

II Parte da recolha 

de informação 

- Benchmarking à divulgação do turismo feita pelos concelhos circundantes a 

Fornos de Algodres. 

- Benchmarking a regiões com características semelhantes a Fornos de 

Algodres – vila de Óbidos, Aldeias do Xisto, Montalegre,… 

- Pesquisa dos contactos telefónicos dos órgãos de comunicação social das 

zonas circundantes e do panorama nacional. 

Inquéritos 
- Realização e aplicação dos inquéritos à população residente no município de 

Fornos de Algodres. 

Contactos 

- Telefonemas às redações dos órgãos de comunicação social dos concelhos 

circundantes e do panorama nacional para conseguir obter o contacto direto dos 

jornalistas. 

- Telefonemas a entidades como Postos de Turismo e Câmaras Municipais dos 

concelhos circundantes. 

- Telefonemas a empresas de dinamização turística dos concelhos circundantes 

a Fornos de Algodres. 

- Contacto, via email, com bloggers de viagens. 

Finalização 
- Compilação das informações recolhidas. 

- Seleção do material fotográfico conseguido. 

Fonte: autoria própria 

Apêndice 11 – press releases enviados pelo departamento de comunicação da 

CMFA 

Tabela 11: press releases 

- “Fornos de Algodres na Bolsa de Turismo de 

Lisboa” – 25/02 a 01/03/2015: 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano – 

25/02/2015 - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/02/fornos-de-

algodres-presente-na-btl-em.html - “Fornos de 

Algodres presente na BTL em Lisboa”; 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/noticias/municipio-de-fornos-de-

algodres-na-btl/ - 26/02/2015 – “Município de Fornos 

de Algodres na BTL”. 

- Criação de um cordão humano no âmbito da 

Prevenção dos maus tratos na Infância - 

15/04/2015: 

- Notícia no website do jornal do Magazine 

Serrano - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/04/corda

o-humano-cpcj-fornos-de-algodres.html - 

15/04/2015, Cristina Pacheco - “Cordão Humano 

– CPCJ Fornos de Algodres”; 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/noticias/cordao-humano-

contra-os-maus-tratos-infantis-em-fornos-de-

algodres/ - 16/04/2015 – “Cordão Humano contra 

os maus tratos infantis em Fornos de Algodres”. 

- “Feira do Queijo Serra da Estrela” – 08/03/2015: 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/sub-portal/feira-queijo-serra-da-

estrela-de-fornos-de-algodres/ - “Feira do Queijo 

Serra da Estrela de Fornos de Algodres”; 

- Notícia no website do jornal A Guarda - 

http://www.jornalaguarda.com/index.php/regiao/fornos

-de-algodres/2197-feira-do-queijo-serra-da-estrela - 

“Feira do Queijo Serra da Estrela”; 

- Celebrações do aniversário de António 

Menano – 05/05/2015: 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/agenda-de-

eventos/comemoracao-dos-120-anos-do-

nascimento-de-antonio-menano-em-fornos-de-

algodres/ - 04/05/2015 – “Comemoração dos 120 

anos do nascimento de António Menano em 

Fornos de Algodres”; 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/02/fornos-de-algodres-presente-na-btl-em.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/02/fornos-de-algodres-presente-na-btl-em.html
http://beira.pt/portal/noticias/municipio-de-fornos-de-algodres-na-btl/
http://beira.pt/portal/noticias/municipio-de-fornos-de-algodres-na-btl/
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/04/cordao-humano-cpcj-fornos-de-algodres.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/04/cordao-humano-cpcj-fornos-de-algodres.html
http://beira.pt/portal/noticias/cordao-humano-contra-os-maus-tratos-infantis-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/cordao-humano-contra-os-maus-tratos-infantis-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/cordao-humano-contra-os-maus-tratos-infantis-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/sub-portal/feira-queijo-serra-da-estrela-de-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/sub-portal/feira-queijo-serra-da-estrela-de-fornos-de-algodres/
http://www.jornalaguarda.com/index.php/regiao/fornos-de-algodres/2197-feira-do-queijo-serra-da-estrela
http://www.jornalaguarda.com/index.php/regiao/fornos-de-algodres/2197-feira-do-queijo-serra-da-estrela
http://beira.pt/portal/agenda-de-eventos/comemoracao-dos-120-anos-do-nascimento-de-antonio-menano-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/agenda-de-eventos/comemoracao-dos-120-anos-do-nascimento-de-antonio-menano-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/agenda-de-eventos/comemoracao-dos-120-anos-do-nascimento-de-antonio-menano-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/agenda-de-eventos/comemoracao-dos-120-anos-do-nascimento-de-antonio-menano-em-fornos-de-algodres/
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- Notícia no website do jornal A Guarda - 

http://www.jornalaguarda.com/index.php/regiao/fornos

-de-algodres/2450-serra-da-estrela - “Feira do Queijo 

Serra da Estrela”; 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/agenda-de-eventos/feira-queijo-

serra-da-estrela-decorre-em-fornos-de-algodres/ - 

28/01/2015 – “Feira Queijo Serra da Estrela decorre 

em Fornos de Algodres”; 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/noticias/feira-queijo-serra-da-

estrela-em-fornos-de-algodres/ - 29/01/2015 – “Feira 

do Queijo Serra da Estrela em Fornos de Algodres”; 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/noticias/fornos-de-algodres-

promove-feira-do-queijo-serra-da-estrela-este-fim-de-

semana/ - 10/03/2015 – “Fornos de Algodres promove 

Feira do Queijo Serra da Estrela este fim-de-semana”; 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/noticias/rtp-transmite-em-direto-

feira-do-queijo-serra-da-estrela-de-fornos-de-

algodres/ - 13/03/2015 – “RTP transmite em direto 

Feira do Queijo Serra da Estrela de Fornos de 

Algodres”; 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/03/feira-do-

queijo-da-serra-da-estrela-ja.html - 14/03/2015, 

António Pacheco – “Feira do Queijo da serra da 

estrela já iniciou em Fornos de Algodres”; 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano – 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/03/queijo-da-

serra-trouxe-imensos.html - 17/03/2015, António 

Pacheco e Sofia Pacheco – “Queijo da Serra trouxe 

imensos visitantes a Fornos de Algodres”. 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/centr

o-cultural-passa-ter-o-nome-de.html - 05/05/2015, 

Sofia Pacheco - “Centro Cultural passa a ter o 

nome de “Dr. António Menano”; 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/noticias/comemoracao-dos-

120-anos-do-nascimento-antonio-menano-fornos-

algodres/ - 05/05/2015 – “Comemoração dos 120 

anos do nascimento de António Menano em 

Fornos de Algodres”; 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/grand

e-noite-de-fados-em-fornos-de.html - 10/05/2015, 

Sofia Pacheco e António Pacheco – “Grande 

noite de Fados em Fornos de Algodres”. 

- “Seminário Ambiental” – 30/05/2015: 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/agenda-de-eventos/ii-seminario-

ambiental-cidade-sustentavel-em-fornos-de-algodres/ 

- 15/05/2015 – “II Seminário Ambiental “Cidade 

Sustentável” em Fornos de Algodres”; 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/fornos-de-

algodres-acolhe-ii-seminario.html - 22/05/2015 - 

“Fornos de Algodres acolhe II Seminário Ambiental – 

A Cidade Sustentável”; 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/este-

sabado-ii-seminario-ambiental-em.html - 28/05/2015 - 

“Este sábado, II Seminário Ambiental em Fornos de 

Algodres”; 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/noticias/seminario-ambiental-

decorre-hoje-fornos-algodres/ - 30/05/2015 – 

“Seminário Ambiental decorre hoje em Fornos de 

Algodres”; 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/2-

seminario-ambiental-no-centro.html - 01/06/2015, 

- “Daniel Candeias e Luísinho presentes na 

apresentação pública, à comunidade escolar, 

do Fornos de Algodres Youth Cup 2015 – 

Daral Soc. Med. Seg.” – 05/06/2015: 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/noticias/apresentacao-da-4a-

edicao-do-fornos-de-algodres-youth-cup-2015/ - 

05/06/2015 – “Apresentação da 4ª Edição do 

Fornos de Algodres Youth Cup 2015”; 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/forno

s-de-algodres-youth-cup-2015-daral.html - 

06/06/2015 – “Fornos de Algodres Youth Cup 

2015 – Daral Soc. Med. Seg. Lda. Apresentado”; 

- Notícia no website do jornal Record - 

http://www.record.xl.pt/jornal_oficial/interior.aspx?

content_id=956924 – 22/06/2015, T.J.P. – “Youth 

Cup: Juntar a cultura ao desporto”; 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano – 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/forno

s-de-algodres-youth-cup-15.html - 20/06/2015, 

António Pacheco, Sofia Pacheco e Bernardo 

Pimenta – “Fornos de Algodres Youth Cup 15 – 

resultados sábado”; 

http://www.jornalaguarda.com/index.php/regiao/fornos-de-algodres/2450-serra-da-estrela
http://www.jornalaguarda.com/index.php/regiao/fornos-de-algodres/2450-serra-da-estrela
http://beira.pt/portal/agenda-de-eventos/feira-queijo-serra-da-estrela-decorre-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/agenda-de-eventos/feira-queijo-serra-da-estrela-decorre-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/feira-queijo-serra-da-estrela-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/feira-queijo-serra-da-estrela-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/fornos-de-algodres-promove-feira-do-queijo-serra-da-estrela-este-fim-de-semana/
http://beira.pt/portal/noticias/fornos-de-algodres-promove-feira-do-queijo-serra-da-estrela-este-fim-de-semana/
http://beira.pt/portal/noticias/fornos-de-algodres-promove-feira-do-queijo-serra-da-estrela-este-fim-de-semana/
http://beira.pt/portal/noticias/rtp-transmite-em-direto-feira-do-queijo-serra-da-estrela-de-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/rtp-transmite-em-direto-feira-do-queijo-serra-da-estrela-de-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/rtp-transmite-em-direto-feira-do-queijo-serra-da-estrela-de-fornos-de-algodres/
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/03/feira-do-queijo-da-serra-da-estrela-ja.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/03/feira-do-queijo-da-serra-da-estrela-ja.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/03/queijo-da-serra-trouxe-imensos.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/03/queijo-da-serra-trouxe-imensos.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/centro-cultural-passa-ter-o-nome-de.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/centro-cultural-passa-ter-o-nome-de.html
http://beira.pt/portal/noticias/comemoracao-dos-120-anos-do-nascimento-antonio-menano-fornos-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/comemoracao-dos-120-anos-do-nascimento-antonio-menano-fornos-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/comemoracao-dos-120-anos-do-nascimento-antonio-menano-fornos-algodres/
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/grande-noite-de-fados-em-fornos-de.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/grande-noite-de-fados-em-fornos-de.html
http://beira.pt/portal/agenda-de-eventos/ii-seminario-ambiental-cidade-sustentavel-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/agenda-de-eventos/ii-seminario-ambiental-cidade-sustentavel-em-fornos-de-algodres/
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/fornos-de-algodres-acolhe-ii-seminario.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/fornos-de-algodres-acolhe-ii-seminario.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/este-sabado-ii-seminario-ambiental-em.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/05/este-sabado-ii-seminario-ambiental-em.html
http://beira.pt/portal/noticias/seminario-ambiental-decorre-hoje-fornos-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/seminario-ambiental-decorre-hoje-fornos-algodres/
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/2-seminario-ambiental-no-centro.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/2-seminario-ambiental-no-centro.html
http://beira.pt/portal/noticias/apresentacao-da-4a-edicao-do-fornos-de-algodres-youth-cup-2015/
http://beira.pt/portal/noticias/apresentacao-da-4a-edicao-do-fornos-de-algodres-youth-cup-2015/
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/fornos-de-algodres-youth-cup-2015-daral.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/fornos-de-algodres-youth-cup-2015-daral.html
http://www.record.xl.pt/jornal_oficial/interior.aspx?content_id=956924
http://www.record.xl.pt/jornal_oficial/interior.aspx?content_id=956924
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/fornos-de-algodres-youth-cup-15.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/fornos-de-algodres-youth-cup-15.html
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António Pacheco e Sofia Pacheco - “2º Seminário 

Ambiental no Centro Cultural Dr. António Menano. 

- Vídeo no website youtube - 

https://www.youtube.com/watch?v=vuV8UE5CKiE 

– 21/06/2015 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/result

ados-fornos-de-algodres-youth-cup.html - 

22/06/2015, Cristina Pacheco – “Resultados 

Fornos de Algodres Youth Cup 2015 – Domingo”; 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/forno

s-de-algodres-youth-cup-2015-uma.html - 

24/06/2015, António Pacheco, Sofia Pacheco e 

Cristina Pacheco – “Fornos de Algodres Youth 

Cup 2015, uma referência da região das beiras”. 

- “Recriação do Cortejo de Oferendas em Fornos 

de Algodres” – 25/07/2015: 

- Notícia no website do jornal Magazine Serrano - 

http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/07/cortejo-

de-oferendas-um-sucesso-com.html - 25/07/2015, 

António Pacheco – “Cortejo de oferendas um 

sucesso, com larga adesão”; 

- Notícia no website do jornal beira.pt - 

http://beira.pt/portal/noticias/recriacao-do-cortejo-de-

oferendas-em-fornos-de-algodres/ - 28/07/2015, 

beira.pt – “Recriação do Cortejo de Oferendas em 

Fornos de Algodres”; 

- Notícia no website da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa - http://www.scml.pt/pt-

PT/atualidades/noticias_das_misericordias/recriacao_

do_cortejo_de_oferendas_em_fornos_de_algodres/ - 

29/07/2015, beira.pt online – “Recriação do Cortejo de 

Oferendas em Fornos de Algodres”. 

 

Fonte: autoria própria 

Apêndice 12 – personalidades com ligação a Fornos de Algodres 

Tabela 12: personalidades ligadas a Fornos de Algodres 

Luís de Camões 

Foi criado e escudeiro do segundo Conde de 

Linhares e da sua esposa D. Violante de Andrade 

que eram senhores de Algodres e Fornos de 

Algodres. É provável que tenha pisado estas terras 

de seus senhores. Aquele soneto que refere "os 

verdes campos onde as ovelhas pastam", pode isso 

mesmo indiciar. Também há quem afirme, que a D. 

Violante com quem Camões terá tido um caso 

amoroso, e o seu marido se encontram 

representados num "tríptico" existente na igreja da 

Misericórdia de Algodres, coisa que a poder ser 

verdade, é bastante duvidoso! 

Eça de Queiróz 

A sua ligação Fornos de Algodres vem-lhe do facto 

de ser neto de D. Teodora Joaquina de Almeida, 

natural de Fornos de Algodres e do Juiz 

Conselheiro Dr. Joaquim José Queiroz, que 

casaram no Brasil devido ao facto de juiz ai se 

encontrar devido a complicações politicas durante 

as revoluções liberais. 

Raúl Solnado Nascido em Lisboa a 19 de Outubro de 1929, era 

https://www.youtube.com/watch?v=vuV8UE5CKiE
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/resultados-fornos-de-algodres-youth-cup.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/resultados-fornos-de-algodres-youth-cup.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/fornos-de-algodres-youth-cup-2015-uma.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/06/fornos-de-algodres-youth-cup-2015-uma.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/07/cortejo-de-oferendas-um-sucesso-com.html
http://magazineserrano.blogspot.pt/2015/07/cortejo-de-oferendas-um-sucesso-com.html
http://beira.pt/portal/noticias/recriacao-do-cortejo-de-oferendas-em-fornos-de-algodres/
http://beira.pt/portal/noticias/recriacao-do-cortejo-de-oferendas-em-fornos-de-algodres/
http://www.scml.pt/pt-PT/atualidades/noticias_das_misericordias/recriacao_do_cortejo_de_oferendas_em_fornos_de_algodres/
http://www.scml.pt/pt-PT/atualidades/noticias_das_misericordias/recriacao_do_cortejo_de_oferendas_em_fornos_de_algodres/
http://www.scml.pt/pt-PT/atualidades/noticias_das_misericordias/recriacao_do_cortejo_de_oferendas_em_fornos_de_algodres/
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filho de Bernardino da Silva Solnado e de Maria 

Virgínia Augusto de Almeida, natural de Maceira, 

Fornos de Algodres. Tendo perdido a mãe em 

seguimento ao parto difícil, foi acarinhado pela sua 

tia Maria do Carmo Almeida e trazido para Maceira, 

onde a família tinha casa e propriedades. Mais 

tarde com cerca de 8 anos voltou para Lisboa com 

a sua tia, que casou com um irmão do seu pai de 

nome Vicente Solnado, a seguir ao segundo 

casamento de seu pai mudou-se para sua casa. 

Veio várias vezes a Maceira, sendo a última quando 

a Câmara Municipal de Fornos, lhe prestou uma 

homenagem, pouco antes do seu falecimento. 

Eunice Muñoz 

Nascida em 1928 na Amareleja no Alentejo, de uma 

família de artistas amadores, que se deslocavam 

pelo país. Aos 5 anos já pisava os palcos integrada 

na Companhia Mimi Muñoz, que atuou durante 

bastante tempo na nossa região. Completou a 

educação primária em Fornos de Algodres, e foi na 

nossa vila que obteve o primeiro documento de 

identificação. Interessante é o facto de, em 1993, 

ter interpretado o papel de protagonista na novela 

da RTP, a "Banqueira do Povo", com o ator Raul 

Solnado também ele com ligações a Fornos de 

Algodres. 

Fonte: autoria própria 

Apêndice 13 – contacto de jornalistas de órgãos de comunicação dos concelhos 

circundantes 

Tabela 13: contactos dos jornalistas dos órgãos de comunicação dos concelhos 
circundantes 

Órgão de 

Comunicação 
Profissional Contactos 

Diário as beiras 
Eduarda Macário – editora 

Dora Loureiro – chefe de redação 

eduarda.macario@asbeiras.pt 

dora.loureiro@asbeiras.pt 

Jornal A Guarda Chefe de redacção a.guarda.veritas@mail.telepac.pt 

Gazeta do Interior 
António Tavares - chefe de redação antoniotavares-

redaccao@gazetadointerior.pt 

Jornal da Beira Urbano – chefe de redação jbtipo@mail.telepac.pt 

Jornal do Centro 

António Figueiredo - diretor 

Sandra Rodrigues – jornalista 

Micaela Costa - jornalista 

a.figueiredo@jornaldocentro.pt 

sandra.rodrigues@jornaldocentro.pt 

micaela.costa@jornaldocentro 

Terras da Beira 
Gustavo Brás – editor g.bras@terrasdabeira.com 

terrasdabeira@terrasdabeira.com 

Rádio F 
Rosa Diogo informação@radiof.com 

radiof@radiof.com 

Alive FM António Mendes geral@alivefm.pt 

Notícias de Gouveia Paulo Prata – chefe de redacção ngred@avtg.pt 

Magazine Serrano 
António Pacheco – chefe de redação magazineserrano@gmail.com 

934 104 923 

Jornal do Fundão 
Nuno Francisco – director 

Luís Nave – chefe de redação 

nunofrancisco@jornaldofundao.pt 

luisnave@jornaldofundao.pt 

Celorico da Beira TV 

Sérgio Caetano sergiocaetano84@hotmail.com 

celoricodabeiratv@gmail.com 

961 123 672 

mailto:eduarda.macario@asbeiras.pt
mailto:dora.loureiro@asbeiras.pt
mailto:a.guarda.veritas@mail.telepac.pt
mailto:antoniotavares-redaccao@gazetadointerior.pt
mailto:antoniotavares-redaccao@gazetadointerior.pt
mailto:jbtipo@mail.telepac.pt
mailto:a.figueiredo@jornaldocentro.pt
mailto:sandra.rodrigues@jornaldocentro.pt
mailto:micaela.costa@jornaldocentro
mailto:g.bras@terrasdabeira.com
mailto:terrasdabeira@terrasdabeira.com
mailto:informação@radiof.com
mailto:radiof@radiof.com
mailto:geral@alivefm.pt
mailto:ngred@avtg.pt
mailto:magazineserrano@gmail.com
mailto:nunofrancisco@jornaldofundao.pt
mailto:luisnave@jornaldofundao.pt
mailto:sergiocaetano84@hotmail.com
mailto:celoricodabeiratv@gmail.com
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SIC Madalena Ferreira – correspondente Guarda madalenaferreira@sic.pt 

RTP 
Fátima Pinto – correspondente Viseu 

José Farias – coordenador de Viseu 

fatima.pinto@rtp.pt 

jose.farias@rtp.pt 

Notícias de Viseu 
Fernando Ti Abreu – chefe de redacção 

Anabela Abreu 

geral@noticiasdeviseu.com 

publicidade@noticiasdeviseu.com 

Porta da Estrela Redação geral@portadaestrela.com 

Rádio Imagem -------------------- geral@imagemfm.com 

Mangualde TV Redação mangualdetv@gmail.com 

TVI Redação relacoes.publicas@tvi.pt 

Fonte: autoria própria 

Apêndice 14 – contacto de jornalistas de órgãos de comunicação relevantes para o 

turismo a nível nacional 

Tabela 14: contactos dos jornalistas dos órgãos de comunicação mais relevantes a 
nível nacional no turismo 

Órgão de Comunicação Profissional Contactos 

Evasões (JN) Dora Mota - editora (Norte) 
evasoesnorte@gmail.com 

agenda@jn.pt 

Volta ao Mundo 

Cláudia Carvalho – jornalista 

Madalena Pinto – 

secretariado 

claudia.a.carvalho@globalmediagrupo.pt 

madalena.m.pinto@globalmediagrupo.pt 

GPS (Sábado) 
Ângela Marques – editora 

Marco Alves – sub-editor 

angelamarques@sabado.cofina.pt 

marcoalves@sabado.cofina.pt 

Viagens (Visão) --------------- visaoagendaporto@impresa.pt 

Happy Woman Carla Ramos - editora carla.happy.ramos@baleskapress.pt   

Máxima 

Pilar Diogo – editora 

Lurdes Ferreira – assistente 

de redação 

pilardiogo@maxima.cofina.pt 

lurdesferreira@maxima.cofina.pt 

redacao@maxima.cofina.pt   

SaberViver 
Rita Caetano – editora de 

turismo e lazer 

rita.caetano@plotcontent.com 

Prevenir Nazaré Tocha – directora nazare.tocha@plotcontent.com 

Fugas (Público) Sandra Costa – editora fugas@publico.pt 

Viajar Francisco Duarte 
francisco.duarte@sreditores.pt 

viajar@sreditores.pt 

Viagens & Resorts 

Titiana Barroso – 

coordenadora editorial 

Flávia Brito - jornalista 

titiana.barroso@hrportugal.pt 

noticiasonline@multipublicacoes.pt   

Passear 
Vasco Gonçalves – director 

da revista 

vascogoncalves@lobodomar.net 

Ir é o melhor remédio (SIC) Teresa Conceição teresaconceicao@sic.pt 

Tempo Livre (INATEL) Teresa Joel - coordenadora tl@inatel.pt   

Boa Cama Boa Mesa Ana Fonseca bcbm@impresa.pt 

Fonte: autoria própria 

 

 

 

 

 

mailto:madalenaferreira@sic.pt
mailto:fatima.pinto@rtp.pt
mailto:jose.farias@rtp.pt
mailto:geral@noticiasdeviseu.com
mailto:publicidade@noticiasdeviseu.com
mailto:geral@portadaestrela.com
mailto:geral@imagemfm.com
mailto:mangualdetv@gmail.com
mailto:relacoes.publicas@tvi.pt
mailto:evasoesnorte@gmail.com
mailto:agenda@jn.pt
mailto:claudia.a.carvalho@globalmediagrupo.pt
mailto:madalena.m.pinto@globalmediagrupo.pt
mailto:angelamarques@sabado.cofina.pt
mailto:marcoalves@sabado.cofina.pt
mailto:visaoagendaporto@impresa.pt
mailto:carla.happy.ramos@baleskapress.pt
mailto:pilardiogo@maxima.cofina.pt
mailto:lurdesferreira@maxima.cofina.pt
mailto:redacao@maxima.cofina.pt
mailto:rita.caetano@plotcontent.com
mailto:nazare.tocha@plotcontent.com
mailto:fugas@publico.pt
mailto:francisco.duarte@sreditores.pt
mailto:viajar@sreditores.pt
mailto:titiana.barroso@hrportugal.pt
mailto:noticiasonline@multipublicacoes.pt
mailto:vascogoncalves@lobodomar.net
mailto:teresaconceicao@sic.pt
mailto:tl@inatel.pt
mailto:bcbm@impresa.pt
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Apêndice 15 – promoção de eventos dos concelhos circundantes a Fornos de 

Algodres 

Tabela 15: divulgação de eventos dos concelhos circundantes a Fornos de 
Algodres 

Município de Aguiar da Beira 

Internet - website da Câmara 

Municipal - http://www.cm-

aguiardabeira.pt/index.php -, 

Facebook - 

https://www.facebook.com/mais.agb

?fref=ts e o website do Turismo do 

Centro - 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?o

p=search&pesquisa=Aguiar+da+bei

ra# 

Posto de Turismo - Telefone - 

232689100 

- Página de Facebook oficial do 

Jornal Mais Aguiar da Beira – 

https://www.facebook.com/mais.

agb?fref=ts  - publicação de 

cartazes de caminhadas, de 

passeios de BTT, do (1º) 

Encontro Anual de Micologia 

(estudo dos fungos), da (2ª) 

Festa do Pastor e do Queijo. 

- Website oficial do município - 

http://www.cm-

aguiardabeira.pt/index.php - 

publicação do cartaz de várias 

caminhadas, da (XIV) Feira das 

Atividades Económicas, do rally. 

Apresentação das Caldas da 

Cavaca, um balneário termal. 

Apresentação dos programas 

desportivos promovidos. 

- Website oficial do Turismo do 

Centro – 

http://www.turismodocentro.pt/pt

/?op=search&pesquisa=Aguiar+

da+beira# - este website fala 

sobre os locais onde as pessoas 

podem ficar alojadas quando 

visitam Aguiar da Beira (tem 

exemplos de um hotel de 4* e 

TER – turismo em espaço rural) 

e sobre dois eventos de 2014, o 

“3º Campeonato Mediterrânico 

de Orientação 2014” e o “Rali de 

Aguiar da Beira”. 

- Website da RTP - 

http://www.rtp.pt/noticias/econo

mia/aguiar-da-beira-cria-centro-

de-interpretacao-viva-do-

castanheiro-e-da-

castanha_n806983 - “Aguiar da 

Beira cria Centro de 

Interpretação Viva do 

Castanheiro e da Castanha” - O 

projeto, que visa promover e 

reforçar a cultura do 

castanheiro, envolve a autarquia 

de Aguiar da Beira, a 

Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, a União de 

Freguesias de Aguiar da Beira e 

Coruche e a empresa Arvofruti - 

Produção de Árvores e Fruta, 

Ld.ª, que hoje celebraram um 

protocolo. 

- Website do Notícias ao Minuto - 

Cultura ao Minuto - 

http://www.noticiasaominuto.com/cu

ltura/412049/romance-lancado-em-

sernancelhe-convida-a-refletir-

sobre-desertificacao - “Romance 

lançado em Sernancelhe convida a 

refletir sobre a desertificação”. 

- Website A Guarda - 

http://www.jornalaguarda.com/in

dex.php/regiao/aguiar-da-

beira/2935-feira-das-

actividades-economicas - “Feira 

das Atividades Económicas”. 

-------------------- 

Celorico da Beira 

Internet - website oficial da Câmara 

Municipal - http://www.cm-

celoricodabeira.pt/Paginas/default.a

spx - Facebook - 

https://www.facebook.com/celorico.

dabeira.1?fref=ts e website do 

Turismo do Centro - 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?o

p=search&pesquisa=celorico+da+b

eira#. 

Telefone - 271747400 (Câmara 

- Página de facebook oficial da 

Câmara Municipal de Celorico 

da Beira – 

https://www.facebook.com/celori

co.dabeira.1?fref=t - muito 

desatualizada e sem conteúdo 

algum. 

- Website oficial do município – 

http://www.cm-

celoricodabeira.pt/Paginas/defa

ult.aspx - cartaz de promoção 

das férias desportivas 2015, de 

uma exposição de fotografia 

“Transversalidades – fotografia 

sem fronteiras”, da realização 

de uma caminhada noturna, de 

um passeio de motorizadas, de 

um encontro de concertinas e 

http://www.cm-aguiardabeira.pt/index.php
http://www.cm-aguiardabeira.pt/index.php
https://www.facebook.com/mais.agb?fref=ts
https://www.facebook.com/mais.agb?fref=ts
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=Aguiar+da+beira
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=Aguiar+da+beira
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=Aguiar+da+beira
https://www.facebook.com/mais.agb?fref=ts
https://www.facebook.com/mais.agb?fref=ts
http://www.cm-aguiardabeira.pt/index.php
http://www.cm-aguiardabeira.pt/index.php
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=Aguiar+da+beira
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=Aguiar+da+beira
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=Aguiar+da+beira
http://www.rtp.pt/noticias/economia/aguiar-da-beira-cria-centro-de-interpretacao-viva-do-castanheiro-e-da-castanha_n806983
http://www.rtp.pt/noticias/economia/aguiar-da-beira-cria-centro-de-interpretacao-viva-do-castanheiro-e-da-castanha_n806983
http://www.rtp.pt/noticias/economia/aguiar-da-beira-cria-centro-de-interpretacao-viva-do-castanheiro-e-da-castanha_n806983
http://www.rtp.pt/noticias/economia/aguiar-da-beira-cria-centro-de-interpretacao-viva-do-castanheiro-e-da-castanha_n806983
http://www.rtp.pt/noticias/economia/aguiar-da-beira-cria-centro-de-interpretacao-viva-do-castanheiro-e-da-castanha_n806983
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/412049/romance-lancado-em-sernancelhe-convida-a-refletir-sobre-desertificacao
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/412049/romance-lancado-em-sernancelhe-convida-a-refletir-sobre-desertificacao
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/412049/romance-lancado-em-sernancelhe-convida-a-refletir-sobre-desertificacao
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/412049/romance-lancado-em-sernancelhe-convida-a-refletir-sobre-desertificacao
http://www.jornalaguarda.com/index.php/regiao/aguiar-da-beira/2935-feira-das-actividades-economicas
http://www.jornalaguarda.com/index.php/regiao/aguiar-da-beira/2935-feira-das-actividades-economicas
http://www.jornalaguarda.com/index.php/regiao/aguiar-da-beira/2935-feira-das-actividades-economicas
http://www.jornalaguarda.com/index.php/regiao/aguiar-da-beira/2935-feira-das-actividades-economicas
http://www.cm-celoricodabeira.pt/Paginas/default.aspx
http://www.cm-celoricodabeira.pt/Paginas/default.aspx
http://www.cm-celoricodabeira.pt/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/celorico.dabeira.1?fref=ts
https://www.facebook.com/celorico.dabeira.1?fref=ts
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=celorico+da+beira
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=celorico+da+beira
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=celorico+da+beira
https://www.facebook.com/celorico.dabeira.1?fref=t
https://www.facebook.com/celorico.dabeira.1?fref=t
http://www.cm-celoricodabeira.pt/Paginas/default.aspx
http://www.cm-celoricodabeira.pt/Paginas/default.aspx
http://www.cm-celoricodabeira.pt/Paginas/default.aspx
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Municipal, departamento de 

turismo)/ Email - turismo@cm-

celoricodabeira.pt 

Programas de televisão, rádios 

locais e cartazes. 

informações sobre locais a 

visitar, onde comer, como ir,… 

- CeloricodaBeiraTV - 

https://www.youtube.com/user/Celor

icodaBeiraTV - vídeos dos vários 

acontecimentos do Município. 

- Website oficial do Turismo do 

Centro - 

http://www.turismodocentro.pt/pt

/?op=search&pesquisa=celorico

+da+beira# - este website fala 

sobre os locais onde as pessoas 

podem ficar alojadas quando 

visitam Celorico da Beira (tem 

exemplos de três hotéis de 3* e 

várias instalações hoteleiras de 

TER – turismo em espaço rural), 

alguns eventos do município, 

em 2014, o “Natal é em Celorico 

da Beira 2014” e, em 2015, a 

“Feira do Queijo 2015 – Celorico 

da Beira” e o “Carnaval de 

Celorico da Beira 2015” e 

informação/ contactos do Posto 

de Turismo de Celorico da 

Beira. 

- Website A Guarda - 

http://www.jornalaguarda.com/in

dex.php/desporto/3033-celorico-

da-beira-recebe-sports-fest - 

“Celorico da Beira recebe Sports 

Fest”. 

- Website do Notícias ao Minuto – 

Cultura ao Minuto - 

http://www.noticiasaominuto.com/cu

ltura/341888/celorico-da-beira-com-

feira-para-promover-queijo-serra-

da-estrela  - “Celorico da Beira com 

feira para promover queijo Serra da 

Estrela”. 

------------------- ---------------------- 

Gouveia 

Internet - Facebook - 

https://www.facebook.com/Municipi

odeGouveia - website oficial da 

Câmara Municipal –, http://www.cm-

gouveia.pt/Paginas/default.aspx -, 

website do Turismo do Centro – 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?o

p=search&pesquisa=gouveia#  e 

newsletter (por email). 

Folhetos, fliers, cartazes e outdoors 

(eventos de grande dimensão). 

Telefone - 238083930 (Posto de 

Turismo). 

- Página de facebook oficial da 

Câmara Municipal de Gouveia - 

https://www.facebook.com/Muni

cipiodeGouveia - hiperligação 

para o website com o anúncio 

da apresentação do livro “Anil 

em chamas – na insensibilidade 

do olhar a cor”, cartaz convite 

de participação numa peça de 

teatro, publicação (com trailer 

do youtube) com os filmes em 

exibição no cinema local, cartaz 

de um festival de animação de 

Lisboa, hiperligação para o 

website com o anúncio do 

Festival de tapas e petiscos, 

vídeo promocional da “Rota dos 

vinhos do Dão”, cartaz com a 

festa de verão. 

- Website oficial do município - 

http://www.cm-

gouveia.pt/Paginas/default.aspx 

- vídeo promocional do 

município (alojado no youtube) 

“Gouveia sensações 

autênticas”, hiperligação para 

um blogue promocional do “G!o 

Romaria Cultural”, página 

promocional do “Festival da 

Praça das Origens”, secção de 

promoção do turismo com todos 

os sítios a visitar, locais de 

alojamento e de alimentação. 

- MunicipioGouveia - 

https://www.youtube.com/user/Muni

cipioGouveia - canal do youtube. 

- Website oficial do Turismo do 

Centro - 

http://www.turismodocentro.pt/pt

/?op=search&pesquisa=gouveia

# - este website fala sobre os 

- Website Notícias ao Minuto – 

Cultura ao Minuto - 

http://www.noticiasaominuto.co

m/cultura/414780/gouveia-

comemora-centenario-do-

mailto:turismo@cm-celoricodabeira.pt
mailto:turismo@cm-celoricodabeira.pt
https://www.youtube.com/user/CeloricodaBeiraTV
https://www.youtube.com/user/CeloricodaBeiraTV
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=celorico+da+beira
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=celorico+da+beira
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=celorico+da+beira
http://www.jornalaguarda.com/index.php/desporto/3033-celorico-da-beira-recebe-sports-fest
http://www.jornalaguarda.com/index.php/desporto/3033-celorico-da-beira-recebe-sports-fest
http://www.jornalaguarda.com/index.php/desporto/3033-celorico-da-beira-recebe-sports-fest
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/341888/celorico-da-beira-com-feira-para-promover-queijo-serra-da-estrela
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/341888/celorico-da-beira-com-feira-para-promover-queijo-serra-da-estrela
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/341888/celorico-da-beira-com-feira-para-promover-queijo-serra-da-estrela
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/341888/celorico-da-beira-com-feira-para-promover-queijo-serra-da-estrela
https://www.facebook.com/MunicipiodeGouveia
https://www.facebook.com/MunicipiodeGouveia
http://www.cm-gouveia.pt/Paginas/default.aspx
http://www.cm-gouveia.pt/Paginas/default.aspx
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=gouveia
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=gouveia
https://www.facebook.com/MunicipiodeGouveia
https://www.facebook.com/MunicipiodeGouveia
http://www.cm-gouveia.pt/Paginas/default.aspx
http://www.cm-gouveia.pt/Paginas/default.aspx
https://www.youtube.com/user/MunicipioGouveia
https://www.youtube.com/user/MunicipioGouveia
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=gouveia
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=gouveia
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locais onde as pessoas podem 

ficar alojadas quando visitam 

Gouveia (tem exemplos de 

hotéis de diferentes tipologias – 

entre 2 a 4* -, várias instalações 

hoteleiras de TER – turismo em 

espaço rural –, parques de 

campismo e a “Estância de 

Montanha de Penhas Douradas/ 

Vale do Rossim”) e alguns 

eventos do município, o 

“Programa cultural entre 20 de 

dezembro de 2014 e 6 de 

janeiro de 2015”, o “TAPISCOS 

– Festival de Tapas e Petiscos 

de Gouveia”, a “Exposserra 

Gouveia 2015 – Feira de 

Atividades Económicas” e o 

“Gouveia Art Rock 2015”. 

nascimento-de-vergilio-ferreira - 

“Gouveia comemora centenário 

do nascimento de Vergílio 

Ferreira” - A Câmara Municipal 

de Gouveia anunciou hoje que 

vai comemorar o centenário do 

nascimento do escritor Vergílio 

Ferreira (1916-2016), natural de 

Melo, naquele concelho, com a 

realização de várias atividades 

ao longo de 2016. 

Mangualde 

Internet - website da Câmara 

Municipal - 

http://www.cmmangualde.pt/  -, 

Facebook - 

https://www.facebook.com/municipi

omangualde?fref=ts - e website do 

Turismo do Centro - 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?o

p=search&pesquisa=mangualde# 

Jornais locais e cartazes no 

município. Telefone - 232613980 

(Posto de Turismo). 

- Página de facebook oficial da 

Câmara Municipal de 

Mangualde - 

https://www.facebook.com/muni

cipiomangualde?fref=ts – 

hiperligação para o website 

oficial da Câmara Municipal com 

a promoção de um arraial para a 

comemoração do “Dia dos 

Avós”, hiperligação com a 

promoção da festa do “Dia do 

Emigrante”, cartaz com 

Encontro gastronómico amador, 

cartaz promocional de uma festa 

na Live Beach – Praia de 

Mangualde, hiperligação para o 

website oficial com a promoção 

das férias desportivas, cartaz 

para o “Casting do Mangualde 

Fashion 2015”. 

- Website oficial do município - 

http://www.cmmangualde.pt/  - 

secção de promoção do turismo 

com todos os sítios a visitar, 

locais de alojamento e de 

alimentação e cartazes com 

eventos a realizar no município. 

- Município de Mangualde - 

https://www.youtube.com/user/muni

cipiomangualde/featured - canal do 

youtube. 

- Website oficial do Turismo do 

Centro - 

http://www.turismodocentro.pt/pt

/?op=search&pesquisa=mangua

lde# - este website fala sobre os 

locais onde as pessoas podem 

ficar alojadas quando visitam 

Mangualde (tem exemplos de 

hotéis de diferentes tipologias – 

entre 2 a 3* -, várias instalações 

hoteleiras de TER – turismo em 

espaço rural – e a Live Beach – 

Praia de Mangualde) e alguns 

eventos do município, o “20º 

Hardmetalfest 2014 – 

Mangualde” (cartaz e 

programa), o “II Expo Clássicos 

do concelho 2014 – Mangualde” 

- Website Mangualdeonline.com 

- 

http://www.mangualdeonline.co

m/index.php/noticias/item/1254-

patrimonio-de-mangualde-

destacado-em-concurso-

fotografico - “Património de 

Mangualde destacado em 

concurso fotográfico. 

http://www.noticiasaominuto.com/cultura/414780/gouveia-comemora-centenario-do-nascimento-de-vergilio-ferreira
http://www.cmmangualde.pt/
https://www.facebook.com/municipiomangualde?fref=ts
https://www.facebook.com/municipiomangualde?fref=ts
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=mangualde
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=mangualde
https://www.facebook.com/municipiomangualde?fref=ts
https://www.facebook.com/municipiomangualde?fref=ts
http://www.cmmangualde.pt/
https://www.youtube.com/user/municipiomangualde/featured
https://www.youtube.com/user/municipiomangualde/featured
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=mangualde
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=mangualde
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=mangualde
http://www.mangualdeonline.com/index.php/noticias/item/1254-patrimonio-de-mangualde-destacado-em-concurso-fotografico
http://www.mangualdeonline.com/index.php/noticias/item/1254-patrimonio-de-mangualde-destacado-em-concurso-fotografico
http://www.mangualdeonline.com/index.php/noticias/item/1254-patrimonio-de-mangualde-destacado-em-concurso-fotografico
http://www.mangualdeonline.com/index.php/noticias/item/1254-patrimonio-de-mangualde-destacado-em-concurso-fotografico
http://www.mangualdeonline.com/index.php/noticias/item/1254-patrimonio-de-mangualde-destacado-em-concurso-fotografico


63 
 

e o “Inatel Up & Down 

Mangualde”. 

- Website Mangualdeonline.com - 

http://www.mangualdeonline.com/in

dex.php/desporto/item/1252-centro-

bujutsu-de-mangualde-apos-8-

anos-forma-os-seus-dois-primeiros-

cintos-negros-em-karate - “Centro 

Bujutsu de Mangualde, após 8 

anos, forma os seus dois primeiros 

cintos negros em karaté”. 

- Website TSF - 

http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vi

da/Interior.aspx?content_id=453

5094 – “Biblioteca de 

Mangualde cativa mais novos 

para a leitura”. 

- Website Diário as beiras - 

http://www.asbeiras.pt/2015/03/

adega-de-mangualde-cria-

centro-interpretativo-do-vinho/ - 

“Adega de Mangualde cria 

Centro Interpretativo do vinho”. 

Penalva do Castelo 

Internet - envio das informações 

através de uma base de dados, 

website oficial da Câmara Municipal 

- http://www.cm-

penalvadocastelo.pt/  e o website 

do Turismo do Centro - 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?o

p=search&pesquisa=penalva+do+c

astelo# 

Cartazes e fliers. Rádio local, 

regional e programas de televisão 

(“Portugal em Festa” – SIC, “Somos 

Portugal” – TVI). 

Telefone - 232640020 (Posto de 

Turismo). 

- Website oficial do município – 

http://www.cm-

penalvadocastelo.pt/  - posts 

com os cartazes dos vários 

eventos e uma secção com as 

várias características turísticas, 

o que pode visitar, onde se pode 

comer, onde se pode ficar. 

- Município de Penalva do 

Castelo – 

https://www.youtube.com/chann

el/UCeZ8AaZfVhOuTqkII45DsR

Q - canal do youtube com 

vídeos promocionais dos vários 

eventos, iniciativas, turismo, 

património, gastronomia. 

- Website oficial do Turismo do 

Centro – 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?o

p=search&pesquisa=penalva+do+c

astelo# - este website fala sobre os 

locais onde as pessoas podem ficar 

alojadas quando visitam Penalva do 

Castelo (tem exemplos de hotéis de 

diferentes tipologias – de 3 e 5* - e 

duas instalações hoteleiras de TER 

– turismo em espaço rural), uma 

adega cooperativa - Adega 

Cooperativa de Penalva do Castelo, 

CRL (comercializa os seus vinhos 

diretamente ao consumidor) e 

alguns eventos do município, o 

“Percursos Pedestres – Rotas de 

Estrada 2014” (programa e 

percursos), o “Festim Histórico em 

Penalva do Castelo” (cartaz e 

programa), o “Fim-de-semana do 

cabrito em Penalva do Castelo 

2012” (cartaz e lista com os 

restaurantes aderentes e as suas 

ementas), o “IX Percurso Pedestre 

Histórico-Cultural Caminho dos 

Galegos” (cartaz e programa), a 

“XVIII Feira Mação Bravo de 

Esmolfe” (cartaz), a “XXIII Feira/ 

Festa do Pastor e do Queijo 2014” 

(cartaz e programa), o “Queijo 

- Website Diário Digital - 

http://diariodigital.sapo.pt/news.

asp?id_news=772448 – 

Desclassificado monumento 

nacional em Penalva do Castelo 

que nunca existiu. 

--------------------------- 

http://www.mangualdeonline.com/index.php/desporto/item/1252-centro-bujutsu-de-mangualde-apos-8-anos-forma-os-seus-dois-primeiros-cintos-negros-em-karate
http://www.mangualdeonline.com/index.php/desporto/item/1252-centro-bujutsu-de-mangualde-apos-8-anos-forma-os-seus-dois-primeiros-cintos-negros-em-karate
http://www.mangualdeonline.com/index.php/desporto/item/1252-centro-bujutsu-de-mangualde-apos-8-anos-forma-os-seus-dois-primeiros-cintos-negros-em-karate
http://www.mangualdeonline.com/index.php/desporto/item/1252-centro-bujutsu-de-mangualde-apos-8-anos-forma-os-seus-dois-primeiros-cintos-negros-em-karate
http://www.mangualdeonline.com/index.php/desporto/item/1252-centro-bujutsu-de-mangualde-apos-8-anos-forma-os-seus-dois-primeiros-cintos-negros-em-karate
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=4535094
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=4535094
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=4535094
http://www.asbeiras.pt/2015/03/adega-de-mangualde-cria-centro-interpretativo-do-vinho/
http://www.asbeiras.pt/2015/03/adega-de-mangualde-cria-centro-interpretativo-do-vinho/
http://www.asbeiras.pt/2015/03/adega-de-mangualde-cria-centro-interpretativo-do-vinho/
http://www.cm-penalvadocastelo.pt/
http://www.cm-penalvadocastelo.pt/
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=penalva+do+castelo
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=penalva+do+castelo
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=penalva+do+castelo
http://www.cm-penalvadocastelo.pt/
http://www.cm-penalvadocastelo.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCeZ8AaZfVhOuTqkII45DsRQ
https://www.youtube.com/channel/UCeZ8AaZfVhOuTqkII45DsRQ
https://www.youtube.com/channel/UCeZ8AaZfVhOuTqkII45DsRQ
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=penalva+do+castelo
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=penalva+do+castelo
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=penalva+do+castelo
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=772448
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=772448
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Serra da estrela à CHEF” (cartaz e 

programa) e a “XXIV Feira/ Festa 

do Pastor e do Queijo 2015” (cartaz 

e programa). 

Seia 

Internet - website da Câmara 

Municipal - http://www.cm-seia.pt/, 

página oficial do Facebook - 

https://www.facebook.com/cmseia  

e website do Turismo do Centro - 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?o

p=search&pesquisa=seia# 

Telefone - 238317762 (Posto de 

Turismo). Email - turismo@cm-

seia.pt 

- Página de facebook oficial da 

Câmara Municipal de Seia - 

https://www.facebook.com/cmse

ia - vídeo promocional do 

SKYROAD Granfondo, cartaz 

do evento “PasSeia a Alvoco da 

Serra”, cartaz com a promoção 

do evento “Biblioteca de Verão” 

na Praia Fluvial da Loriga, 

cartaz do evento “Seia ativa”, 

hiperligação para o website da 

Visão com a promoção do 

“Festival Músicas no Bosque”. 

- Município de Seia Seia - 

https://www.youtube.com/user/M

UNSEIA - canal do youtube com 

vídeos promocionais dos vários 

eventos, iniciativas, turismo, 

património. 

- Website oficial do município - 

http://www.cm-seia.pt/  - 

hiperligações para várias entidades 

de interesse (museus, serviços,…), 

secção de turismo com as 

informações necessárias, secção 

de cultura com os cartazes para os 

eventos a acontecer e uma secção 

com a agenda. 

- Website oficial do Turismo do 

Centro – 

http://www.turismodocentro.pt/pt

/?op=search&pesquisa=seia# - 

este website fala sobre os locais 

onde as pessoas podem ficar 

alojadas quando visitam Seia 

(tem exemplos de hotéis de 

diferentes tipologias – de 3 e 4* 

- e várias instalações hoteleiras 

de TER – turismo em espaço 

rural) e a promoção a uma 

empresa passeios de barco – a 

“IncrívelOdisseia – Marítimo-

Turísticos” e alguns eventos do 

município, a “Exposição 

itinerante do Museu do 

Brinquedo de Seia «Memórias 

de Infância»” (descrição da 

exposição) e a “Feira do Queijo 

Serra da Estrela 2015” (cartaz). 

- Website Notícias de Coimbra - 

http://www.noticiasdecoimbra.pt/

seia-e-manteigas-promovem-

skyroad-granfondo-serra-da-

estrela/  - Seia e Manteigas 

promovem SkyRoad Granfondo 

Serra da Estrela 

- Website RTP - 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?

article=835908&tm=4&layout=121&

visual=49 – Aldeia de Seia recebe a 

comunhão entre a música e a 

natureza. 

-------------------------- -------------------------- 

Trancoso 

Internet - website da Câmara 

Municipal - http://www.cm-

trancoso.pt/Paginas/default.aspx -, 

página oficial do Facebook - 

https://www.facebook.com/cmtranco

so.pt?fref=ts, website das “Aldeias 

Históricas” - 

http://www.aldeiashistoricasdeportu

gal.com/ e website do Turismo do 

Centro - 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?o

p=search&pesquisa=trancoso# 

- Website oficial do município - 

http://www.cm-

trancoso.pt/Paginas/default.aspx 

- secção de turismo com as 

informações necessárias e 

algumas fotografias ilustrativas, 

agenda cultural com os cartazes 

promocionais. 

- Cmtrancoso - 

https://www.youtube.com/chann

el/UCsdn-Xq-

28DUQtnv_MFAA5Q - vídeos 

promocionais do município, dos 

eventos realizados e serviço aos 

cidadãos (assembleias 

municipais). 

http://www.cm-seia.pt/
https://www.facebook.com/cmseia
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=seia
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=seia
mailto:turismo@cm-seia.pt
mailto:turismo@cm-seia.pt
https://www.facebook.com/cmseia
https://www.facebook.com/cmseia
https://www.youtube.com/user/MUNSEIA
https://www.youtube.com/user/MUNSEIA
http://www.cm-seia.pt/
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=seia
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=seia
http://www.noticiasdecoimbra.pt/seia-e-manteigas-promovem-skyroad-granfondo-serra-da-estrela/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/seia-e-manteigas-promovem-skyroad-granfondo-serra-da-estrela/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/seia-e-manteigas-promovem-skyroad-granfondo-serra-da-estrela/
http://www.noticiasdecoimbra.pt/seia-e-manteigas-promovem-skyroad-granfondo-serra-da-estrela/
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=835908&tm=4&layout=121&visual=49
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=835908&tm=4&layout=121&visual=49
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=835908&tm=4&layout=121&visual=49
http://www.cm-trancoso.pt/Paginas/default.aspx
http://www.cm-trancoso.pt/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/cmtrancoso.pt?fref=ts
https://www.facebook.com/cmtrancoso.pt?fref=ts
http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/
http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=trancoso
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=trancoso
http://www.cm-trancoso.pt/Paginas/default.aspx
http://www.cm-trancoso.pt/Paginas/default.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCsdn-Xq-28DUQtnv_MFAA5Q
https://www.youtube.com/channel/UCsdn-Xq-28DUQtnv_MFAA5Q
https://www.youtube.com/channel/UCsdn-Xq-28DUQtnv_MFAA5Q
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Fliers, cartazes.Telefone - 

271811147 

- Website oficial do Turismo do 

Centro – 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?o

p=search&pesquisa=trancoso# - 

este website fala sobre os locais 

onde as pessoas podem ficar 

alojadas quando visitam Trancoso 

(tem exemplo de um hotel de 4* e 

de várias instalações hoteleiras de 

TER – turismo em espaço rural) e a 

descrição de Trancoso com um 

pequeno texto. 

- Website Observador - 

http://observador.pt/2015/06/24/

dom-dinis-isabel-aragao-casam-

novo-trancoso/ - Dom Dinis e 

Isabel de Aragão casam-se de 

novo…em Trancoso 

- Website SOL - 

http://www.sol.pt/noticia/390121 

- Confraria das sardinhas doces 

de Trancoso 

- Website RTP - 

http://www.rtp.pt/noticias/cultura/cen

tro-da-cultura-judaica-de-trancoso-

visitado-por-25-mil-pessoas-em-

dois-anos_n810592 - Centro da 

cultura judaica de Trancoso visitado 

por 25 mil pessoas em dois anos 

- Website RTP - 

http://www.rtp.pt/noticias/index.p

hp?article=790919&tm=4&layout

=121&visual=49 – Trancoso 

lança cinco rotas e circuitos 

culturais para dinamizar o 

turismo 

- Website Rádio Renascença - 

http://rr.sapo.pt/informacao_deta

lhe.aspx?fid=24&did=166322  – 

O pastel de castanha adoça 

Trancoso 

Viseu 

Internet - website da Câmara 

Municipal - http://www.cm-viseu.pt/  

-, website do Turismo do Centro – 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?o

p=search&pesquisa=viseu# - e 

página oficial do Facebook - 

https://www.facebook.com/municipi

oviseu?fref=ts 

Folhetos. Telefone - 232420950 

- Página de facebook oficial da 

Câmara Municipal de Viseu - 

https://www.facebook.com/muni

cipioviseu?fref=ts – cartazes 

promocionais com os eventos a 

ocorrer, criação de eventos no 

facebook, reportagens 

televisivas, fotografias 

ilustrativas dos eventos, vídeos 

promocionais. 

- Website oficial do município - 

http://www.cm-viseu.pt/  - 

cartazes ilustrativos dos eventos 

agendados, secção com 

turismo, cultura e agenda com 

todas as informações 

necessárias. 

 

- Website oficial do Turismo do 

Centro – 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?o

p=search&pesquisa=viseu# - este 

website fala sobre os locais onde as 

pessoas podem ficar alojadas 

quando visitam Viseu (tem 

exemplos de hotéis de diferentes 

tipologias e várias instalações 

hoteleiras de TER – turismo em 

espaço rural), informação e 

contactos do Posto de Turismo, 

curiosidade sobre a gastronomia 

típica, locais de interesse a visitar 

(Catedral de Viseu, Centro Histórico 

de Viseu,…) e alguns eventos, tais 

como, a “Festa do 2 de maio” 

(cartaz), “Ações de formação sobre 

«Acessibilidade para Todos»” 

(programa), o “VISTACURTA – 

Festival de Curtas de Viseu”, o “Dia 

Internacional dos Museus - 

«Museus e Memória»” (programa), 

o “V Viseu Sketchcrawl” 

(programa), o “Indo Eu BTT 

(cartaz), o “TEDxViseu/ City R – 

- Website Cinema 7ª Arte - 

http://www.cinema7arte.com/site

/?p=13617 – “Cinema na Cidade 

2015: Norberto Lobo atua em 

Viseu” 

- Website Sic Notícias - 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/20

15-06-24-Milhares-assistiram-

as-Cavalhadas-de-

Vildemoinhos-em-Viseu - 

“Milhares assistiram às 

Cavalhadas de Vildemoinhos, 

em Viseu” 

http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=trancoso
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=trancoso
http://observador.pt/2015/06/24/dom-dinis-isabel-aragao-casam-novo-trancoso/
http://observador.pt/2015/06/24/dom-dinis-isabel-aragao-casam-novo-trancoso/
http://observador.pt/2015/06/24/dom-dinis-isabel-aragao-casam-novo-trancoso/
http://www.sol.pt/noticia/390121
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/centro-da-cultura-judaica-de-trancoso-visitado-por-25-mil-pessoas-em-dois-anos_n810592
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/centro-da-cultura-judaica-de-trancoso-visitado-por-25-mil-pessoas-em-dois-anos_n810592
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/centro-da-cultura-judaica-de-trancoso-visitado-por-25-mil-pessoas-em-dois-anos_n810592
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/centro-da-cultura-judaica-de-trancoso-visitado-por-25-mil-pessoas-em-dois-anos_n810592
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=790919&tm=4&layout=121&visual=49
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=790919&tm=4&layout=121&visual=49
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=790919&tm=4&layout=121&visual=49
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=24&did=166322
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=24&did=166322
http://www.cm-viseu.pt/
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=viseu
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=viseu
https://www.facebook.com/municipioviseu?fref=ts
https://www.facebook.com/municipioviseu?fref=ts
https://www.facebook.com/municipioviseu?fref=ts
https://www.facebook.com/municipioviseu?fref=ts
http://www.cm-viseu.pt/
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=viseu
http://www.turismodocentro.pt/pt/?op=search&pesquisa=viseu
http://www.cinema7arte.com/site/?p=13617
http://www.cinema7arte.com/site/?p=13617
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-06-24-Milhares-assistiram-as-Cavalhadas-de-Vildemoinhos-em-Viseu
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-06-24-Milhares-assistiram-as-Cavalhadas-de-Vildemoinhos-em-Viseu
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-06-24-Milhares-assistiram-as-Cavalhadas-de-Vildemoinhos-em-Viseu
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evolution” (cartaz) e muitos outros. 

- Website Notícias ao Minuto – 

Cultura ao Minuto - 

http://www.noticiasaominuto.com/cu

ltura/414482/festival-de-jazz-anima-

cidade-de-viseu-de-21-a-26-de-

julho - “Festival de jazz anima 

cidade de Viseu de 21 a 26 de 

julho” 

- Website Público - 

http://www.publico.pt/local/notici

a/feira-de-s-mateus-em-viseu-

reinventase-622-anos-depois-

1698655 - “Feira de S.Mateus, 

em Viseu, reinventa-se 622 

anos depois” 

--------------------- 

Fonte: autoria própria 

Apêndice 16 – contacto de bloggers de turismo e lifestyle 

Tabela 16: bloggers de turismo e lifestyle 

Nome do 

Blog 
Autor(es) Website Contacto 

Viajar. 

Inspirar. 

Partilhar 

Filipe Morato 

Gomes 
http://www.fmgomes.com/ ----------------- 

Viaje Comigo 
Susana 

Ribeiro 
http://www.viajecomigo.com/ geral@viajecomigo.com 

Viajar entre 

Viagens 

Carla Mota & 

Rui Pinto 
http://www.viajarentreviagens.blogspot.pt/ viajarentreviagens@gmail.com 

Fui dar uma 

Volta 
Jorge http://fuidarumavolta.blogspot.pt/ ---------------- 

A Cidade na 

Ponta dos 

Dedos 

Nelson 

Carvalheiro 
http://nelsoncarvalheiro.com/ --------------- 

Comedores 

de Paisagem 
Ana Mineiro http://comedoresdepaisagem.com/ anamineiro@yahoo.com 

O meu 

escritório é lá 

fora 

Carlos 

Bernardo 
http://www.omeuescritorioelafora.pt/ -------------- 

Uma Foto, 

Uma História 

Gabriel 

Soeiro 

Mendes 

http://gabrielsoeiromendes.com/blog/ gabmendes@hotmail.com 

Roadrunner --------- https://olhares67.wordpress.com/about/ ------------------ 

Em viagem 

Viajantes 

fugas/ 

Público 

http://blogues.publico.pt/emviagem/ ----------------- 

Turista 

Acidental 

Maria João 

Serra 
http://turistacidental.com/about-us/ ---------------- 

Out of Town 
New in Town 

(NiT) 
http://www.nit.pt/category/fimdesemana 

martamiranda@newintown.pt 

joanamelo@newintown.pt 

Dar a Volta 

Inácio 

Rozeira & 

Helena 

Pimentel 

http://www.daravolta.com/americasul/ daravolta@daravolta.com 

Turismo de 

Portugal 

Miguel 

Abelheira 
http://turismodeportugal.blogspot.pt/ ------------------- 

Bridges and 

Balloons 
Victoria http://www.bridgesandballoons.com/about/ info@bridgesandballoons.com 

Getting 

Stamped 

Hannah & 

Adam 
http://www.gettingstamped.com/about-us/ ----------------- 

Fonte: autoria própria 
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Apêndice 17 – análise dos panfletos adquiridos 

Tabela 17: panfleto "Fornos de Algodres - roteiro turístico" 

Local Descrição 

Capa 

- Título. 

- Brasão da vila de Fornos de Algodres.  

- Acesso à página do Facebook e ao website. 

Contracapa 

- Contactos telefónicos do Posto de Turismo/ CIHAFA, da Câmara 

Municipal, Bombeiros, Centro de Saúde e GNR. 

- Contactos eletrónicos (email) da Câmara Municipal e do Posto de 

Turismo/ CIHAFA. 

- Acesso à página de Facebook do CIHAFA. 

Página Central 
- Texto com a descrição da vila de Fornos de Algodres com a sua história 

e localização. 

Interior 

- Mapa ilustrativo da vila de Fornos de Algodres com a legenda dos 

locais úteis, como por exemplo, a farmácia e o posto da GNR, e dos 

locais turísticos da localidade. 

- Fotografias de diversas atrações turísticas que servem de moldura ao 

mapa. 

Fonte: autoria própria 

Tabela 18: panfleto "Município de Fornos de Algodres" 

Local Descrição 

Capa 

- Título. 

- Fotografias de algumas atrações turísticas do concelho. 

- Website da Câmara Municipal. 

Contracapa 

- Alusão ao CIHAFA – texto descritivo e fotografias do museu. 

- Morada e contacto do Posto de Turismo/ CIHAFA. 

- Referência a entidades que cofinanciaram o projeto. 

Página Central 

- Mapa ilustrativo de todas as freguesias de Fornos de Algodres, 

referindo as atrações turísticas e os diversos circuitos arqueológicos 

existentes. 

Interior 

- Texto descritivo de Fornos de Algodres, dos seus pontos turísticos, 

produtos e gastronomia tradicionais. 

- Várias fotografias de pontos turísticos, produtos regionais e ocasiões 

especiais. 

- Texto sobre a produção do Queijo da Serra da Estrela. 

Fonte: autoria própria 

Tabela 19: panfleto “Roteiro patrimonial do concelho de Fornos de Algodres” 

Local Descrição 

Capa 
- Imagens de fundo com publicações que saíram na comunicação social 

sobre vestígios arqueológicos encontrados em Fornos de Algodres. 

Contracapa 

- Logótipo do CIHAFA. 

- Fotografia da Anta da Matança. 

- Contacto telefónico e eletrónico. 

Interior 

- Texto descritivo de Fornos de Algodres. 

- Mapa de atrações turísticas arqueológicas. 

- Fotografias e legendas destas atrações turísticas. 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 20: panfleto "Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de 
Algodres" 

Local Descrição 

Capa 
- Fotografia da sala principal do museu. 

- Logótipo do CIHAFA. 

Contracapa 

- Fotografia da Fraga da Pena. 

- Morada do Posto de Turismo/ CIHAFA. 

- Contacto telefónico e eletrónico. 

- Referência ao website. 

Página Central - Citação do livro Terras de Algodres de Monsenhor José Pinheiro. 

Interior 

- Fotografia do interior do CIHAFA. 

- Descrição do CIHAFA e do que o museu tem a oferecer. 

- Fotografia de vários monumentos de maior relevância e a sua 

correspondente legenda. 

Fonte: autoria própria 

Apêndice 18 – divulgação de eventos pelo departamento de comunicação da CMFA 
(por categoria) 

Tabela 21: eventos de ações de sensibilização divulgados pelo município de 
Fornos de Algodres 

Estratégia de divulgação dos eventos da CMFA – Ações de sensibilização 

Evento 
Data da 

divulgação 

Instrumentos de 

comunicação 

Presenças 

na 

imprensa 

Feedback no 

Facebook (gostos, 

comentários) 

SOS Droga 09/01/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e afixação 

de cartazes 

0 1 partilha e 5 gostos 

Caminhada noturna 

“O que nos liga” 
25/05/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e afixação 

de cartazes 

0 
1 comentário, 24 

gostos e 16 partilhas 

Projeto: “Tricota 

esta ideia! – Uma 

manta pelos direitos 

dos idosos” 

04/06/2015 + 

15/06/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e afixação 

de cartazes 

0 

1 partilha e 5 gostos 

+ 6 partilhas e 18 

gostos 

Campanha de 

prevenção de 

mergulhos 

12/06/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e afixação 

de cartazes 

0 3 partilhas e 7 gostos 

Fonte: autoria própria 

Tabela 22: eventos de cultura divulgados pelo município de Fornos de Algodres 

Estratégia de divulgação dos eventos da CMFA - Cultura 

Evento 
Data da 

divulgação 

Instrumentos de 

comunicação 

Presenças na 

imprensa 

Feedback no 

Facebook (gostos, 

comentários) 

Academia de 

música de FA – 

abertura das 

inscrições 

16/09/2014 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

0 

1 comentário com 

contactos/ 

informações 

adicionais, 22 gostos 

e 44 partilhas 

Exposição de 

Patchwork 
27/01/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

0 
1 comentário, 19 

gostos e 20 partilhas 

Exposição de 16/05/2015 Plataformas digitais 0 12 partilhas e 17 
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trabalhos em 

crochet 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

gostos 

“Uma noite na 

biblioteca” 

25/06/2015 + 

25/06/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

0 

1 comentário, 7 

partilhas e 8 

comentários + 9 

gostos e 13 partilhas 

Peça de teatro 

“Não há tragédia 

sem comédia” 

30/06/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes  

0 
1 comentário, 15 

gostos e 15 partilhas 

“Recriação do 

cortejo de 

oferendas em 

FA” 

21/07/2015 + 

28/07/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook), afixação 

de cartazes e envio 

de press releases 

Magazine 

Serrano, 

beira.pt 

24 gostos e 27 

partilhas + 3 

comentários, 2 

partilhas e 56 gostos 

Fonte: autoria própria 

Tabela 23: eventos de gastronomia divulgados pelo município de Fornos de 
Algodres 

Estratégia de divulgação dos eventos da CMFA - Gastronomia 

Evento 
Data da 

divulgação 
Instrumentos de 

comunicação 
Presenças na 

imprensa 

Feedback no 
Facebook (gostos, 
comentários) 

Feira do Queijo 

da Serra da 

Estrela 

22/01/2015 + 

27/01/2015 + 

10/03/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook), afixação 

de cartazes, envio de 

press releases e 

atividades 

promocionais 

beira.pt (5 

notícias), A 

Guarda (2 

notícias), 

Magazine 

Serrano (2 

notícias), 

Observador 

1 comentário, 45 

gostos e 57 partilhas 

+ 2 comentários, 61 

gostos e 71 partilhas 

+ 3 comentários e 27 

gostos 

Workshop de 

comida fácil e 

saudável 

15/05/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

0 
17 gostos e 16 

partilhas 

Fonte: autoria própria 

Tabela 24: eventos de efemérides divulgados pelo município de Fornos de 
Algodres 

Estratégia de divulgação dos eventos da CMFA - Efemérides 

Evento 
Data da 

divulgação 

Instrumentos de 

comunicação 

Presenças na 

imprensa 

Feedback no 

Facebook (gostos, 

comentários) 

Carnaval 

D’Algodres 
10/02/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

0 
4 partilhas e 28 

gostos 

Caminhada 

comemorativa 

do Dia 

Internacional da 

Mulher 

23/02/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

0 
1 comentário, 16 

gostos e 11 partilhas 

Comemorações 

do 25 de abril 
23/04/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

0 
18 gostos e 18 

partilhas 

Comemorações 

do Dia mundial 

da dança 

23/04/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

0 
20 gostos e 20 

partilhas 

Aniversário da 

Biblioteca 

29/05/2015 + 

30/05/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 
0 

1 comentário, 3 

partilhas e 17 gostos 
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Municipal de FA afixação de cartazes + 10 gostos e 18 

partilhas 

Fonte: autoria própria 

Tabela 25: eventos de desporto divulgados pelo município de Fornos de Algodres 

Estratégia de divulgação dos eventos da CMFA - Desporto 

Evento 
Data da 

divulgação 

Instrumentos de 

comunicação 

Presenças na 

imprensa 

Feedback no 

Facebook (gostos, 

comentários) 

I Rota da Urtiga 

30/01/2015 + 

24/03/2015 + 

17/04/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook), afixação 

de cartazes e envio 

de press releases 

A Guarda, Rádio 

Renascença 

20 gostos e 21 partilhas 

+ 4 gostos e 26 

partilhas + 1 partilha e 

24 gostos 

Fornos Ativo 
29/04/2015 + 

14/05/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

0 

22 gostos e 15 

partilhas + 1 partilha 

e 15 gostos 

Férias 

desportivas – 

ocupação dos 

tempos livres 

21/05/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

0 
8 partilhas e 25 

gostos 

“Fornos de 

Algodres Youth 

Cup 2015” 

16/06/2015 

Plataformas digitais 

(Youtube), afixação 

de cartazes, envio de 

press releases e 

atividades 

promocionais 

beira.pt, 

Magazine 

Serrano (4), 

Record 

347 visualizações e 2 

gostos 

Caminhada 

noturna 
26/06/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook) e 

afixação de cartazes 

0 
29 gostos e 15 

partilhas 

Fonte: autoria própria 

Tabela 26: outros eventos divulgados pelo município de Fornos de Algodres 

Estratégia de divulgação dos eventos da CMFA - Outros 

Evento 
Data da 

divulgação 

Instrumentos de 

comunicação 

Presenças na 

imprensa 

Feedback no 

Facebook (gostos, 

comentários) 

“Conferência de 

lançamento de 

empreendedorismo 

estratégico e 

desenvolvimento 

regional” 

24/11/2014 + 

04/12/2014 

Plataformas digitais 

(Facebook) e envio 

de press release 

0 

4 partilhas e 15 

gostos + 4 partilhas 

e 11 gostos 

II Seminário 

Ambiental de FA 

15/05/2015 + 

29/05/2015 + 

04/06/2015 

Plataformas digitais 

(Facebook), 

afixação de cartazes 

e envio de press 

releases 

beira.pt (2 

notícias), 

Magazine 

Serrano (3 

notícias) 

22 gostos e 12 

partilhas + 6 

partilhas e 13 

comentários + 4 

partilhas e 15 gostos 

Fonte: autoria própria 
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Anexos 

Anexo 1 – imagem da página de Facebook das Aldeias do Xisto 

Figura 7: Página oficial de Facebook das Aldeias do Xisto 

Fonte: página de Facebook das Aldeias do Xisto, última visita: 23/05/2016 

Anexo 2 – imagem do vídeo promocional das Aldeias do Xisto 

Figura 8: Vídeo "Escolha Portugal, escolha as Aldeias do Xisto" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: vídeo promocional das Aldeias do Xisto na página do Facebook, última visita: 23/05/2016 
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Anexo 3 – imagem do canal de youtube das Aldeias Históricas de Portugal 

Figura 9: Canal de Youtube das Aldeias Históricas de Portugal 

Fonte: canal de youtube das Aldeias Históricas de Portugal, última visita: 23/05/2016 

Anexo 4 – imagem da página de Facebook das Aldeias Históricas de Portugal 

Figura 10: Página oficial de Facebook das Aldeias Históricas de Portugal 

Fonte: página de Facebook das Aldeias Históricas de Portugal, última visita: 23/05/2016 
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Anexo 5 – imagens do website da Câmara Municipal de Montalegre 

Figura 11: Website da Câmara Municipal de Montalegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: website da Câmara Municipal de Montalegre, última visita: 23/05/2016 

Figura 12: Secção "Turista" do website da Câmara Municipal de Montalegre 

Fonte: website da Câmara Municipal de Montalegre, última visita: 23/05/2016 
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Anexo 6 – imagem do vídeo promocional de Montalegre 

Figura 13: Vídeo promocional de Montalegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: vídeo promocional do município de Montalegre no youtube, última visita: 23/05/2016 

Anexo 7 – imagem da página de Facebook do município de Montalegre 

Figura 14: Página oficial de Facebook do município de Montalegre 

Fonte: página de Facebook do município de Montalegre, última visita: 23/05/2016 
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Anexo 8 – imagem do website da Câmara Municipal de Óbidos 

Figura 15: Website do município de Óbidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: website do município de Óbidos, última visita: 23/05/2016  

Anexo 9 – imagem da página de Facebook do Festival Internacional de Chocolate 

de Óbidos 

Figura 16: Página de Facebook do Festival Internacional de Chocolate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: página de Facebook do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, última visita: 21/05/2016 
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Anexo 10 – imagem da página de Facebook da Câmara Municipal de Óbidos 

Figura 17: Página de Facebook do município de Óbidos 

Fonte: página de Facebook do município de Óbidos, última visita: 01/04/2016 

Anexo 11 – imagem da página de Facebook da Rota da Terra Fria Transmontana 

Figura 18: Página de Facebook da Rota da Terra Fria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: página de Facebook da Rota da Terra Fria Transmontana, última visita: 01/04/2016 
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Anexo 12 – imagem do canal de youtube da Rota da Terra Fria Transmontana 

Figura 19: Página do canal de Youtube da Rota da Terra Fria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: canal de youtube da Rota da Terra Fria Transmontana, última visita: 23/05/2016 

Anexo 13 – imagem do website da Câmara Municipal de Fornos de Algodres 

(CMFA) 

Figura 20: Página inicial do website - Parte I 

Fonte: website da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, última visita: 23/05/2016 
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Anexo 14 – imagem do website da CMFA 

Figura 21: Página inicial do website - Parte II 

 

Fonte: website da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, última visita: 23/05/2016 

Anexo 15 – imagem do website da CMFA 

Figura 22: Página inicial do website - Parte III 

Fonte: website da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, última visita: 23/05/2016 
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Anexo 16 – imagem do website da CMFA 

Figura 23: Página inicial do website - Parte IV 

 

Fonte: website da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, última visita: 23/05/2016 

Anexo 17 – imagem do website da CMFA 

Figura 24: Página inicial do website - Parte V 

 

Fonte: website da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, última visita: 23/05/2016 
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Anexo 18 – imagem do website da CMFA 

Figura 25: Página inicial do website - Parte VI 

 

Fonte: website da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, última visita: 23/05/2016 

Anexo 19 – imagem do panfleto “Roteiro patrimonial do concelho de Fornos de 

Algodres” 

Figura 26: "Roteiro patrimonial do concelho de Fornos de Algodres" 

 

Fonte: Câmara Municipal de Fornos de Algodres 
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Anexo 20 – imagem do panfleto do CIHAFA 

Figura 27: "Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de 
Algodres" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de Algodres – CIHAFA 


