
Pode um museu levar mais 
pessoas a Condeixa?
É um projecto cultural e pedagógico que está a 
ganhar forma em Condeixa e que deverá ser inau-
gurado antes do Verão. Conímbriga é ponto de 
paragem obrigatória em qualquer visita de estudo, 
no entanto, a ligação dos alunos e dos restantes 
visitantes do museu e da estação arqueológica à 
sede de concelho tem sido reduzida. A ajudar a 
essa separação, a construção da variante do IC3 
traçou uma fronteira entre a cidade romana mais 
preservada do país e a vila moderna. 
Com o apoio de fundos comunitários a 80 por 
cento, o Palácio da Quinta de São Tomé está a 
ser transformado em Museu POROS – Portugal 

Romano em Sicó. A visita é feita por Patrícia 
Ribeiro, que tem liderado a criação do museu. 
“A Câmara tem a expectativa de que este novo 
espaço cultural seja a âncora para a dinamização 
do turismo em Condeixa. Este centro de interpre-
tação tem como objectivo trabalhar as temáticas 
do romano, mas com uma nova roupagem, criando 
uma exposição mais intuitiva que apele para 
vários estímulos. Estamos convictos de que vamos 
conseguir o público de Conímbriga que neste 
momento vai a Conimbriga, mas não passa no 

resto do concelho. Dentro de um ano, um ano e 
meio, estamos convictos de que será o POROS 
a trazer novos públicos a Conímbriga e com isto 
dinamizar a estação arqueológica que de alguma 
forma está estagnada, porque não renova os seus 
conteúdos”. No último ano, Conímbriga teve 70 mil 
visitantes, quando em anos pré-crise, chegava aos 
100 mil. Aí consegue-se ainda ver as muralhas da 
cidade, o fórum, as termas, a via romana que ligava 
Olisipo a Bracara Augusta e que dividia a cidade, 
para além da icónica Casa dos Repuxos. A alguns 
quilómetros situa-se o Castellum de Alcabideque, a 
torre de captação de água que depois seguia para 
Conímbriga.
“Também teremos peças como em Conímbriga mas 
não será um museu de peças. Nós procuramos, 
através de conteúdos interactivos e aplicações 
multimédia inovadoras, explicar como era o romano 
nas suas diversas temáticas”, prossegue Patrícia 
Ribeiro. Ao longo das salas vão suceder-se expe-
riências multimédia sobre a vida social, familiar 
ou militar do período romano. “Este é um museu 
inovador e estamos convencidos de que facilmente 
podemos chegar a ser um dos museus mais visi-
tados de Portugal mesmo estando deslocado das 
zonas centrais”, complementa Patrícia Ribeiro. 
“O município tem uma estratégia montada para 
distinguir Condeixa como centro do romano em 
Portugal. De uma forma integrada com Conímbriga, 
conseguiremo-nos marcar como o concelho do 
romano em Portugal”, considera a responsável. O 
complexo da Quinta de São Tomé vai servir para 
a instalação de um pólo de indústrias criativas. O 
open space será atribuído a ateliers e artistas “com 
capacidade de fazer uma reinterpretação do arte-
sanato e dos produtos endógeneos e que criem 
peças exclusivas para serem vendidas na loja do 
museu e ajudando a conceber a tal marca POROS”, 
prevê Patrícia Ribeiro. 
A Pousada de Condeixa Coimbra tem desde 2014 
gestão própria, o que tem ajudado a promover o 

destino. “Realizamos campanhas regulares de 
marketing digital e webmarketing, complemen-
tadas com outdoors em pontos estratégicos da 
A1 e da região”, detalha Sofia Fezas Vital, directora 
da pousada. A responsável acredita que o museu 
vai proporcionar “a ambicionada articulação com 
Conímbriga e outras três estações arqueológicas 
da região, conduzindo a um reforço da visibilidade 
de Condeixa enquanto destino de turismo histórico 
e cultural em complemento a Conímbriga”. A par 
disso está a promoção de Condeixa como “a vila 
das casas apalaçadas”, já que a própria pousada 
situa-se no antigo Palácio dos Almadas e está em 
frente ao impressionante palácio Sotto Mayor. O 
mercado internacional representa 89 por cento 
das reservas da unidade hoteleira, faltando agora 
seduzir o público nacional. “Acreditamos que as 
bases lançadas em 2014 e 2015 vão começar a 
dar os frutos já em 2016”, aponta Sofia Fezas Vital. 
 

Cinco estratégias 
de marketing 
territorial

DESTAQUE04

29 JANEIRO 2016

Romanos, wakeboard, 
música, uma estrada e livros 
são os eixos de promoção 
de cinco localidades em 
Portugal. Conheça estas 
estratégias que tiveram já 
repercussão internacional
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“Queremos 
retirar a 
conotação 
industrial 
da palavra 
barragem ou 
albufeira”

04-09 Destaque.indd   4 27/01/2016   19:45:31



Um lago chamado 
Castelo de Bode
Dos dois lados da fronteira, os concelhos limítrofes 
do Alqueva adoptaram há muito a designação lago 
Alqueva para o maior lago artificial da Europa. 
Castelo de Bode está a seguir os mesmos passos, 
isto é, retirar o peso industrial que acarreta a desig-
nação barragem, que foi construída no Estado 
Novo e cuja água abastece lisboa, substituindo-
-a por lago. um passo decisivo foi dado no ano 
passado quando, pela primeira vez, decorreu no 
“lago Castelo de Bode” o campeonato do mundo 
de wakeboard. Até então, o campeonato mundial da 
modalidade nunca tinha saído dos Estados unidos. 
“O WWA Supra Wakeboard World Championships 
foi a alavanca para um projecto de promoção terri-
torial de grande dimensão nacional e internacional: 
a instalação da primeira estância de wakeboard 
do mundo em Castelo do Bode”, contou ao M&P 

André Matos, presidente da Associação Portu-
guesa de Wakeboard e Wakeskate. 
Num projecto avaliado em 600 mil euros, que 
envolve a Comunidade Intermunicipal do Médio 
Tejo e o Turismo do Centro, a estância de wake-
board abrange os municípios de Abrantes (praia 
de Aldeia do Mato), Tomar (Montes), Ferreira do 
Zêzere (lago Azul), Sertã (Trízio) e Vila de Rei 
(Fernandaires). Nesta área de 30 quilómetros, as 
praias estão dotadas de cable parks, que ligam as 
margens sem a ajuda de um barco, permitindo a 
prática de wakeboard. Os cables já estão todos 
instalados, falta a inauguração oficial da estância. 
Os promotores não apresentam Castelo de Bode 
como uma barragem para desportos aquáticos. “É 
algo estratégico na criação de destino. Queremos 
retirar a conotação industrial da palavra barragem 
ou albufeira. A estância ocupa 30 quilómetros do 
espelho de água de Castelo do Bode, que tem um 
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O mundo é cada vez mais marcado por actividades 
globalizadas. Hoje enfrentamos desafios que põem 
em causa a forma como todos vivemos e que, 
em última análise, impactam as dinâmicas mais 
recentes cuja face visível são as movimentações 
trágicas de migrantes que requererão capacidade 
de resiliência e de novas abordagens ao nosso 
modo de vida e às sociedades. Por isso, as cidades 
talvez não venham a ser mais o que eram.
Sendo não apenas um conceito geográfico, mas 
um sistema vivo composto por diversos actores, as 
cidades assumem um protagonismo crescente e 
necessário junto dos diferentes stakeholders. Fruto 
da enorme concorrência entre os lugares, mas 
também como meio para enfrentar os desafios 
actuais e futuros, o marketing territorial tem vindo 
a conquistar terreno. Em Portugal, algumas cidades 
– como lisboa, Porto, guimarães, Braga e Faro – 
já perceberam a importância de pensar e gerir as 
cidades como um produto ou serviço para o qual é 
ambicionado o sucesso e competitividade.
É vasta a mais-valia do marketing territorial para 
o responsável desenvolvimento das cidades que 
“sofrem” muitas vezes do planeamento com base 
nos ciclos eleitorais ou que assentam apenas e 

só em elementares tácticas de promoção que, em 
última instância, podem mesmo constituir factores 
negativos. A análise genérica à forma como as 
cidades portuguesas trabalham as suas marcas 
leva-nos, inevitavelmente, à constatação de uma 
necessidade de arquitetcura de estratégia devi-
damente balizada ao nível do marketing. Focando 
ao nível do designado Poder local, há uma clara 
necessidade de os gestores autárquicos deixarem 
apenas de afirmar a importância do marketing terri-
torial na sua teoria, passando à sua aplicação prática 
na gestão dos espaços, sejam eles pensados para 
os residentes, visitantes ou mesmo para a atracção 
de investimento. 
A maioria das cidades não são trabalhadas como 
marca. Têm apenas símbolos e usam, ocasio-
nalmente, algum trabalho de comunicação, 
basicamente orientado para turismo, mas sem 
planeamento ou medição das acções e inves-
timento efetuados. Outro aspecto de relevo 
prende-se com a formação das equipas, pois a 
maioria das autarquias não possuem elementos 
com formação na área do marketing, que traba-
lhem efectivamente esta vertente de marca.
O marketing territorial é uma poderosa ferramenta 
de trabalho que deverá estar presente nas estra-
tégias de desenvolvimento e planeamento das 
cidades, sejam elas grandes aglomerados popu-
lacionais ou “pequenas maravilhas” da natureza. É 
na correcta identificação das vantagens compe-
titivas que reside a estratégia correcta para gerir 
e desenvolver cidades modernas que se querem 
competitivas e sustentáveis, sem perder de vista o 
equilíbrio dos pontos de convergência articulados 
junto dos stakeholders. Veja-se o caso da cidade 
de Estocolmo, na Suécia, um exemplo de uma 
estratégia de abordagem focada em factores de 
atractividade suave, com indicadores de medição 
ao nível da qualidade de vida dos habitantes em 
conjugação comas actividades económicas do 
tecido empresarial.
O ponto essencial que importa reter para o futuro, 
que se quer viável, deve assentar numa visão 
holística em que o marketing das cidades o seja 
verdadeiramente mediante a utilização das ferra-
mentas cientificamente adequadas e validadas. 
A este nível, torna-se relevante salientar uma 
necessária e desejável aproximação do mundo 
académico, da universidade, aos pontos de decisão 
do poder, melhorando práticas, partilhando o 
conhecimento, contribuindo para um mundo mais 
sustentável onde os lugares sejam, cada vez mais, 
lugares de bem-estar.
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total de 60 quilómetros, que é realmente um lago, 
só não foi referido dessa forma até agora”, pros-
segue André Matos.  “Queremos que esta estância 
movimente milhões de atletas e simpatizantes para 
o Centro do país, tornando-se uma autêntica fábrica 
de talentos nacionais e internacionais”, reforça. 
Na primeira edição do campeonato, os responsáveis 
apontavam para um retorno global mediático inédito 
para a região, graças àstransmissões asseguradas 
pela NBC Sports e pela Fuel TV. “O projecto ganhou 
bastante visibilidade em 2015 com a realização do 
WWA Supra Wakeboard World Championships. Era 
esse o nosso objectivo: alavancar o destino através 
de uma grande prova de nível mundial, com os 
melhores atletas e simpatizantes da modalidade de 
olhos postos no nosso país. Tivemos um retorno 
mediático a rondar os cinco milhões de euros nesta 
primeira edição, com a beleza do lago de Castelo 
do Bode a ser vista em mais de 80 milhões de lares 
só nos Estados unidos através da NBC Sports. As 
imagens estão ainda a ser emitidas pela Fuel TV 
(em Portugal, Europa, Médio Oriente e África) e 
pela Bola TV, media partners oficiais do projecto”, 
completa André Matos. As competições internacio-
nais regressam este ano ao lago. 

Idanha a par de Sevilha  
ou Glasgow
Em Dezembro Idanha-a-Nova foi aceite no grupo 
de Cidades da Música da uNESCO, no âmbito 
da rede de Cidades Criativas. O concelho do 

distrito de Castelo Branco entra num grupo onde 
constam cidades como glasgow, Bolonha, Sevilha, 
Bogotá ou Salvador. A música tornou-se assim 
num elemento diferenciador do território. “Abre 
um precedente extraordinário ao consagrar o valor 
intrínseco dos territórios de baixa densidade e do 
mundo rural enquanto espaços de oportunidade 
e criatividade capazes de concretizar projectos 
de excelência a uma escala global”, considera 
o presidente da autarquia, Armindo Jacinto, em 
declarações ao M&P.  
O adufe, que foi escolhido para símbolo da candi-
datura à uNESCO, faz parte da identidade local, 
sendo tocado por mulheres (adufeiras). O instru-
mento é revestido por pele de ovelha ou cabra 
montada numa armação quadrada de madeira. 
Dentro podem ser colocadas sementes ou até 
caricas para enriquecer o som. Adufe é, aliás, o 
nome da revista cultural do município, que tem 
grafismo a cargo da Silvadesigners. 
“A nossa região é considerada por prestigiados 
estudiosos como a mais rica do país em tradi-
ções musicais. Por isso, tem sido realizado um 
vasto trabalho de inventariação, preservação e 

divulgação desses bens culturais, em particular 
das características etnográficas e etnológicas de 
Idanha-a-Nova”, prossegue Armindo Jacinto. Além 
de apoiar o ensino gratuito de música e grupos 
culturais e a residências de artísticas, o concelho 
recebe três festivais, entre a electrónica mais 
moderna e o registo mais erudito: Boom Festival, o 
Fora do lugar - Festival Internacional de Músicas 
Antigas e o Eco Festival Salva a Terra.  
A música é também o pretexto para fixar empre-
endedores. “Idanha-a-Nova afirma-se como um 
destino de excelência no âmbito das indústrias 
criativas e parceiro de excepção na troca de expe-
riências e conhecimentos com várias cidades 
nacionais e internacionais”, considera o autarca. É 
na aldeia de Idanha-a-Velha, que preserva vestígios 

que vão dos períodos da Pré-História ao Manue-
lino, que o município pretende agora instalar uma 
incubadora de indústrias criativas que terá como 
prioridade as áreas do marketing, design, comu-
nicação e cultura. A Manchester Metropolitan 
university e a Escola Superior de Artes Aplicadas 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco são 
parceiras neste projecto. 

Nacional 2, uma rota turística 
que atravessa o país
Se os Estados unidos têm a route 66 e a Argentina 
a ruta nacional 40 que atravessam os países de 
lés-a-lés, porque não aproveitar a Estrada Nacional 
2 (EN2) que liga Chaves a Faro ao longo de 738,5 
quilómetros para a transformar numa rota turística? 
A ideia de luís Machado, presidente da Câmara de 
Santa Marta de Penaguião (distrito de Vila Real), 
obteve imediata adesão dos municípios que podem 
ser impactos pela iniciativa. 
O projecto foi lançado em Novembro (foto). “A ideia 
é que as pessoas façam esta rota tenham o mesmo 
tipo de acolhimento em todos os municípios por 
onde passem, tenham acesso a informações sobre 
alojamentos, restauração ou os produtos locais de 
qualquer um destes territórios”, explicou então o 
autarca. Esta semana decorreu uma nova reunião 
entre os membros da futura Associação de Muni-
cípios da Rota da EN2 – apenas o concelho de 
Ferreira do Alentejo ainda não aderiu. O projecto 
que quer pôr os portugueses a percorrer o país 
de Norte a Sul, do Douro vinhateiro às praias do 
Algarve, atravessando as serras beirãs e as planí-
cies alentejanas, deverá também contar com a 
participação das cinco comissões de coordenação 
e desenvolvimento regional do país e da universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
“Percebi que era um projecto que não representava 
um grande investimento e que podia ter impacto 
económico em todo o país”, refere ao M&P luís 
Machado, que cresceu numa casa virada para a 
estrada nacional. Há várias iniciativas a serem 
planeadas. A tempo do Verão, deverá ficar dispo-
nível uma aplicação mobile com informações sobre 
os concelhos atravessados pela EN2. “Vamos 
trabalhar para dar informação sobre gastronomia, 
alojamento e pontos de turismo. Este projecto 
ajuda a criar riqueza em cada concelho e divulgar o 
património e a paisagem.” Actualmente essa infor-
mação só está disponível em blogues de curiosos 
que decidiram percorrer esta estrada histórica. 
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