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“Vou falar-lhes dum Reino Maravilhoso (…).
Vê-se primeiro um mar de pedras. Vagas e vagas sideradas, hirtas e hostis, contidas na sua
força desmedida pela mão inexorável dum Deus criador e denominador. Tudo parado e
mudo. Apenas se move e se faz ouvir o coração no peito, inquieto, a anunciar o começo
duma grande hora. De repente, rasga a espessura do silêncio uma voz de franqueza
desembainhada:
- Para cá do Marão, mandam os que cá estão!...
Sente-se um calafrio. A vista alarga-se de ânsia e de assombro. Que penedo falou? Que
terror respeitoso se apodera de nós?
Mas de nada vale interrogar o grande oceano megalítico porque o nume invisível ordena:
- Entre!
A gente entra, e já está no Reino Maravilhoso.”
(Miguel Torga, Ensaios e Discursos 2001:29-30)
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RESUMO
O tema deste trabalho centra-se na pesquisa e reflexão sobre o papel dos media, da
assessoria de imprensa e da organização de eventos na criação de identidades culturais. Serão
apontados quatro exemplos emblemáticos de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Os meios de comunicação, enquanto veículos de transmissão de conhecimento, têm
um poder inegável na área cultural. Esse poder, intrinsecamente ligado às suas audiências,
tem a capacidade de tornar públicas as mensagens que veiculam. Por outro lado, a área das
relações públicas, particularmente a organização de eventos e assessoria de imprensa, terão
um contributo elementar na transmissão de informação aos seus públicos.
Para que a projeção de identidades culturais seja executada de forma adequada, tornase imperativo que os municípios criem, no tempo certo, marcas com autenticidade e que
tenham a capacidade de as promover de forma assertiva, assentes num trabalho que deverá ser
consistente e perseverante contando, para esse fim, com o contributo da área da comunicação.
Os media mostram-nos o que se passa no mundo e este atributo é, também, elementar
na divulgação do que se vai passando no país sendo destacados, nesta investigação, quatro
concelhos transmontanos com reconhecimento cultural a nível nacional.

Palavras-Chaves: Media; Organização de Eventos; Assessoria de Imprensa; Identidades
Culturais

ABSTRACT
The theme of this work focuses on research and reflection on the role of the media, the
press office and the organization of events in the creation of cultural identities. Four key
examples of Trás-os-Montes and Alto Douro will be appointed.
The media, as transmitters of knowledge, have an undeniable power in the cultural
area. This power, intrinsically linked to their audiences, has the ability to make public the
messages they convey. On the other hand, the area of public relations, particularly the
organization of events and media, will have an elementary contribution in transmitting
information to their audiences.
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For the projection of cultural identities is properly executed, it becomes imperative
that municipalities set up, at the right time, brands with authenticity and have the ability to
promote them in an assertive manner, based on a work that should be consistent and
persevering counting, for this purpose, with the contribution of the communication field.
The media show us what is happening in the world and this attribute is also an
elementary disclosure of what is going on in the country, being featured, in this research, four
municipalities of Trás-os-Montes with cultural recognition nationally.
Key-words: Media; Event Marketing; Media Relations; Cultural Identities
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INTRODUÇÃO
Portugal prima por uma diferenciação cultural notável e Trás-os-Montes e Alto Douro
pode ser considerada uma região de excelência em que, diversas áreas da cultura, relacionadas
com a gastronomia, hábitos e costumes e recursos naturais, mostram uma autenticidade e
singularidade admiráveis, reconhecidas a nível nacional.
É notável a projeção nacional de determinados concelhos transmontanos com base na
singularidade da sua cultura, que tem permitido a conquista de cada vez mais simpatizantes.
Este facto é, também, uma forma de projeção económica e permitirá, decerto, que mais gente
se fixe em Trás-os-Montes e Alto Douro.
Para este estudo, foram escolhidos quatro concelhos transmontanos reconhecidos, a
nível nacional, como capitais culturais e são estes os seguintes: Montalegre – a Capital do
Misticismo; Valpaços – a Capital do Folar; Vinhais – a Capital do Fumeiro e Vila Pouca de
Aguiar – a Capital do Granito.
A singularidade de determinados certames, levados a cabo pelas suas autarquias e
devidamente repetidos no tempo, com um nível de qualidade elevado, contribuem para que
determinadas regiões do país sejam identificadas como locais de referência. A estes locais são
atribuídas

conotações

religiosas,

gastronómicas,

culturais

e/ou

tradicionais

com

especificidades próprias, que os distinguem dos demais.
Os municípios poderão constituir-se como autênticos motores de dinâmicas culturais e
económicas, assumindo uma relevância fulcral na criação de valor acrescentado para a região.
Por outro lado, os media têm um papel decisivo na difusão de mensagens a nível nacional
atuando, assim, como agentes de desenvolvimento económico das regiões envolvidas nestes
certames.
É indubitável que os media têm um papel preponderante enquanto formadores de
opinião e transmissores de conteúdos culturais. Este poder prende-se com a capacidade que
têm em chegar, rapidamente, a um vasto número de pessoas em simultâneo refletindo-se,
aqui, a faculdade que a área da comunicação tem em promover o conhecimento cultural.
Ajuíza-se, assim, que os media sejam os grandes impulsionadores do desenvolvimento
humano e os grandes responsáveis pelo conhecimento, no que concerne a outras culturas.
A partir do momento em que a concorrência entre os media se tornou mais afincada,
os produtores do universo da comunicação travaram uma luta pelas audiências. A transmissão
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de cultura no setor informativo ganhou, neste contexto, uma supremacia significativa, uma
vez que a sua distribuição é feita de uma forma muito célere.
A informação pode ser entendida como um produto cultural e uma das suas
particularidades essenciais é o facto de não se extinguir no ato de consumo. O poder dos
media, enquanto agentes de regulação cultural na nossa sociedade, a par do sistema da
educação e da família, têm um poder surpreendente, pela sua rapidez e pelo número de
pessoas que alcançam, indo para além das fronteiras físicas territoriais.
Cada indivíduo reage à sua maneira aos conteúdos transmitidos pelos media, podendolhes dar diferentes usos, no entanto, a cultura de massas caracteriza-se por um elevado grau de
uniformização na captação de conteúdos culturais. É sabido que a identidade cultural está
estritamente ligada aos hábitos, costumes, tradições, memórias, crenças e ao modo de vida de
determinado povo. Convém, também, salientar o inerente sentimento de pertença, por parte
dos indivíduos, a uma sociedade ou comunidade.
Este processo constata-se dinâmico, na medida em que a sua construção é contínua e
nutre-se de várias fontes no espaço e no tempo não apresentando, nos nossos dias, contornos
nítidos e concretos. Esta falta de nitidez prende-se com o facto das identidades culturais
estarem inseridas numa dinâmica que assume constantes mutações, em consequência do
processo de globalização. A identidade cultural permite a identificação e diferenciação dos
diversos indivíduos que constituem uma sociedade.
O principal objetivo desta investigação centra-se no desenvolvimento do estudo das
relações públicas na sua vertente de assessoria de imprensa e de organização de eventos pelo
que tentaremos dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser elaborado pelas assessorias
locais, no âmbito da projeção de identidades culturais, bem como o trabalho dos media no que
concerne à realização de peças jornalísticas relacionadas com esta temática. Procuraremos,
ainda, perceber o impacto da organização destes eventos culturais na economia local.
Este estudo está dividido em cinco capítulos, sendo que, os três primeiros são
essencialmente teóricos, por se tratar de uma pesquisa assumidamente exploratória e
consideramos ser esta a melhor forma de aumentar o conhecimento em relação à temática em
questão. Assim, no primeiro capítulo é feita uma abordagem sobre a comunicação e a sua
importância enquanto elemento estratégico para as organizações, sendo feita uma
apresentação mais detalhada, relativamente às técnicas de comunicação de marketing mais
utilizadas nos eventos abordados no estudo. Seguimos, neste capítulo, fundamentalmente as
premissas dos autores João Castro (2007), Luís Rasquilha (2009), Lendrevie et al. (2010),
12
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Margarida Kunsch (2003-2006), Al Ries e Laura Ries (2002), Martíns Lampreia (1999) e
Philip Kotler (1992-1996), por se considerar serem muito elucidativos em relação às
temáticas aqui abordadas.
No segundo capítulo é apresentada uma análise sobre a informação, onde tentamos
aprofundar o papel dos media na sociedade atual, de forma mais particularizada em relação ao
medium Televisão. Tentamos, ainda, mostrar a relevância da informação e do conhecimento
para as organizações, bem como a importância da sua gestão nas economias modernas. Neste
segundo capítulo os autores José Rascão (2004) e Manuel Castells (2003) são os que melhor
elucidam os temas aqui enunciados.
O capítulo três foi dedicado a uma abordagem sucinta sobre identidades culturais por
forma a sermos capazes de melhor enquadrar este estudo, uma vez tratar-se de uma área
específica, pouco aprofundada no plano curricular de Ciências das Comunicação.
No capítulo número quatro é feita uma breve caraterização da região de Trás-osMontes e Alto Douro, seguindo-se de uma apresentação sobre quatro concelhos
transmontanos com títulos reconhecidos a nível nacional, já enunciados. O caso de
Montalegre é explanado de forma mais aprofundada uma vez tratar-se do concelho onde foi
realizado o estudo empírico.
No quinto capítulo é apresentado o estudo empírico, iniciando com a explanação dos
objetivos e questões de pesquisa. De seguida é apresentada a metodologia utilizada nesta
pesquisa e, posteriormente, os resultados deste estudo bem como a interpretação dos mesmos.
Terminamos com a enunciação das conclusões retiradas do estudo empírico, assim como a
apresentação dos limites do estudo e sugestões para investigações futuras.
A escolha deste tema prende-se com uma admiração pessoal e incondicional por Trásos-Montes e Alto Douro, por parte da autora desta dissertação, terra onde nasceu e onde
insistiu permanecer, enfrentando todas as dificuldades da empregabilidade que caraterizam a
interioridade desta região. Acresce, ainda, o facto de acreditar que a atividade das relações
públicas muito poderá contribuir para o desenvolvimento económico desta região, bem como
para a preservação do seu património natural, histórico e cultural.
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CAPÍTULO I – A COMUNICAÇÃO
1.1.

O Papel da Comunicação na Dinâmica Organizacional

Para competir num mundo cada vez mais saturado, competitivo e globalizado, as
empresas e organizações têm de ser proativas e necessitam de proceder a ajustes céleres às
condições deste mercado, em constante mutação. Assim, deverão ser trilhados caminhos
alternativos, encarando a comunicação como uma ferramenta estratégica, de extrema valia e
de grande diferencial competitivo. A comunicação é intrínseca a todas as áreas, constituindose como uma componente fulcral para as empresas e organizações, na medida em que, sendo
feita de forma planeada e estratégica, contribuirá certamente para facilitar parcerias,
estabelecer boas relações e atingir os objetivos estabelecidos. A persuasão, conquista e
fidelização de clientes constituem-se como objetivos elementares, confinados à comunicação.
Para cada público, torna-se categórica a utilização de uma estratégia de comunicação distinta,
no entanto, todas deverão ser congruentes mantendo, sempre, a mensagem que a empresa ou
organização pretenda transmitir.
Importa salientar que no esforço integrado de comunicação é necessário, antes de tudo,
promover boas relações internas, que leve a que todos os colaboradores tenham da empresa
uma imagem positiva sendo, assim, mais exequível transmitir para o exterior a imagem
desejada, em relação aos seus atributos. A comunicação, a nível interno, assume uma
importância fulcral, tornando-se essencial que todos os colaboradores conheçam a realidade
da organização que integram. A existência de um compromisso entre os colaboradores e a
organização é fundamental para que, após a delineação dos objetivos e metas, todos se
consciencializem dos mesmos e lutem para o seu alcance, da forma mais profissional
possível. Para tal, as organizações deverão preocupar-se em estabelecer canais de
comunicação abertos e coerentes, por forma a manterem os colaboradores motivados e,
também, para evitar a criação de ambientes pouco harmoniosos, onde facilmente se instalam
rumores criando-se, assim, condições laborais insatisfatórias. Nas empresas e organizações,
mais do que informar, torna-se elementar comunicar através da troca de mensagens que
deverão, a priori, ser compreendidas. A comunicação só se concretiza quando existir uma
perceção da mensagem que é transmitida, obrigando a que sejam transpostas as barreiras
culturais, semânticas, psicológicas, físicas, entre outras, que separam o(s) emissor(es) do(s)
recetor(es). A procura pela existência de um feedback visa evitar o distanciamento entre a
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organização e os seus colaboradores, bem como em relação a todos os públicos com que se
relaciona.

1.2.

A Comunicação Estratégica nas Empresas e Organizações

A comunicação, de uma forma simplificada, consiste na transmissão de mensagens,
sendo intrínseca a todos os indivíduos, grupos e organização. A este conceito, Stephen
Robbins (2002) acrescenta que a comunicação é mais do que esta simples transmissão de
mensagens, necessitando, forçosamente, de ser compreendida. João Castro (2007:26) define
comunicação como sendo uma “forma de interacção entre dois seres distintos e o suporte
dessa interacção é a troca de informação”. O mesmo autor acrescenta que “a complexidade
das sociedades humanas suscitou o desenvolvimento de formas de comunicação altamente
elaboradas” (idem, 26). Para Esteves Rei
comunicar é partilhar, pôr em comum entre duas ou mais pessoas, sentimentos, ideias,
olhares, opiniões e expressões. (…) Na comunicação eficaz, o comunicador tem um papel
preponderante, pois é ele que tem de veicular a mensagem de forma a “cativar” o seu
recetor. Assim , o bom comunicador deve seguir “o princípio dos três C”: clareza, concisão
e cortesia (Rei 2013:14-15).

A comunicação constitui-se como um instrumento fundamental para o sucesso de
todas as empresas e organizações, independentemente da sua dimensão. Por sua vez, a
comunicação estratégica visa colmatar situações complexas nas organizações, de uma forma
planeada, com vista à concretização dos objetivos das empresas e organizações. O processo da
globalização conduziu a céleres mudanças sociais, culturais, económicas e organizacionais.
Este impacto refletiu-se, acentuadamente, nas organizações e nos respetivos modelos de
gestão criando, deste modo, a necessidade de novas dinâmicas no mercado laboral e
organizacional. A par da globalização da economia e dos progressos tecnológicos, prospera a
competitividade, conduzindo à necessidade de mudanças estruturais nas organizações. “A
dinâmica tecnológica, pela amplitude das transformações, cria um novo referencial para o
trabalho, mudando em profundidade as relações técnicas e sociais de produção” (Dowbor
2006:18). Luís Rasquilha (2009:40) afirma que atualmente “assistimos à mudança da
concepção tradicional de empresa, com estruturas mais pequenas, flexíveis e descentralizadas.
Um cariz de inovação e de velocidade de abordagem ao mercado sem precedentes ganha
forma”. Para Stephen Robbins,
a função final desempenhada pela comunicação relaciona-se com seu papel como
facilitadora de tomada de decisões. Ela proporciona as informações que as pessoas e os
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grupos precisam para tomar as decisões, transmitindo os dados para que se identifiquem e
avaliem alternativas (Robbins 2002:277).

Na ótica da gestão, Paulo Nassar (2006:27) afirma que a comunicação se transformou
num “diferencial gerencial e de gestão da imagem perante a concorrência, vital para o sucesso
e sobrevivência do negócio”. As empresas e organizações relacionam-se com os seus públicos
externos e internos através da comunicação constituindo-se, assim, como uma ferramenta
essencial na tomada de decisões assertivas e como um fator elementar no progresso
organizacional.
Numa economia cada vez mais globalizada, em que as mudanças são constantes e
pouco previsíveis, assistimos à inserção de novos paradigmas sociais que conduzem à
obrigatoriedade de “prestação de contas” por parte das organizações, a um vasto número de
grupos de interesse - aos stakeholders. Pelo exposto, poder-se-á afirmar que deixam de ser
suficientes as respostas dadas pelas organizações, baseadas unicamente no princípio da
racionalidade. De forma análoga, a democratização das sociedades e o aumento da formação
das pessoas, fizeram crescer a consciencialização cívica da sociedade e vieram pôr em causa
os modelos exclusivamente racionais implementados pelas organizações (cf. Mendes &
Pereira 2006). Perante novos modelos de gestão, imprescindíveis às organizações e, dada a
importância de um novo perfil profissional que se adeque ao atual mundo laboral, torna-se
imperativo valorizar o contributo da comunicação nas organizações. A esta área estão
subjacentes competências e aptidões estratégicas, que preconizam a obtenção de melhores
resultados. Neste contexto, Margarida Kunsch afirma que
o processo de globalização mundial delineia um novo perfil de agência de publicidade e
propaganda e de uma empresa de comunicação corporativa do presente e do futuro. Todos
esses fatores estão provocando novas formas de sociabilidade e novas posturas dos agentes
responsáveis pelas comunicações, dos setores públicos e privados e de segmentos das
sociedades civil, com fortes [consequências] sobre todas as organizações em geral (Kunsch
2006:3).

Tendo em conta este cenário, que encerra uma complexidade notável, cabe observar
que um dos caminhos para a busca de uma comunicação organizacional de excelência passa
pelo uso adequado das ferramentas de comunicação, sem esquecer a importância do
planeamento, organização e execução, encarados de forma estratégica. A comunicação
assume, desta forma, o papel desafiador de mediadora entre as organizações e os diversos
públicos e, quando articulada de forma apropriada, consolida-se como base estratégica de
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conduta para alcançar uma comunicação eficaz, uma vez que não se limita a argumentar ou a
descrever, mas a “institucionalizar” um sentido de orientação para as organizações (cf.
Andrade 2003).
Com o propósito de corresponder aos atuais valores sociais, as empresas precisam de
criar uma imagem própria. O processo de formação e consolidação da imagem de uma
organização constitui-se como um processo complexo, englobando a adoção de práticas que
primem pela confiança e que devem ser assimiladas, em primeiro lugar, pelo público interno.
Este desafio institui-se como uma responsabilidade conferida ao profissional de comunicação
que, através da utilização das ferramentas disponíveis e da elaboração de estratégias
adequadas, deverá procurar que o público interno assimile a missão, a visão e os valores da
organização. A consciencialização destes princípios, por parte do público interno contribuirá,
certamente, para que a imagem da organização seja fortalecida e convenientemente projetada
para os púbicos externos.
Torna-se determinante o uso sinergético da comunicação organizacional e do
planeamento estratégico nas organizações, que passam a exigir a colaboração de profissionais
com formação adequada e que sejam titulares de competências satisfatórias para o alcance dos
objetivos delineados. Destacam-se as aptidões técnicas, intelectuais e de gestão, não
esquecendo a importância do papel humano e social como forma de solucionar, tão rápido
quanto possível, problemáticas com as quais se vão deparando. A comunicação
organizacional proporciona a interação entre uma organização e os seus públicos e tem como
maior responsabilidade a projeção, o desenvolvimento e a implantação de estratégias de
comunicação, no sentido de construir uma relação de transparência e credibilidade entre a
organização e a sociedade, visando a sua validação pública.
No sentido de impulsionar um melhor relacionamento com o público interno, será
necessário utilizar a comunicação como um instrumento de persuasão e acreditar na
relevância da receção do feedback dos funcionários. Organizações pouco abertas ao diálogo
com os seus colaboradores “têm arestas incompatíveis com a moderna gestão da qualidade,
que aposta, sobretudo no trabalho cooperativo e na adesão consciente” (Ferreira 2004: 59).
Constituem-se como motivos de eventuais situações conflituosas, a nível interno das
organizações, a hierarquia e a centralização do poder. Cabe ao setor da comunicação
estabelecer laços entre a organização e os seus colaboradores aceitando, abertamente, as suas
opiniões e mostrando-lhes a sua importância no contexto organizacional.
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Relativamente ao papel da comunicação no panorama estratégico organizacional,
“cada vez mais, a comunicação ganha status de consultoria estratégica, que se desenvolve por
meio de funções de orientação, de leitura do meio ambiente, de interpretação de cenários e de
assessoria aos sistemas decisórios, principalmente em momentos de crise” (Torquato
2003:35). A comunicação interna, quando articulada de forma coerente com os objetivos
organizacionais, constata-se como um fator de extrema valia para o sucesso das organizações.
Pelo exposto, torna-se forçoso sublinhar a importância da valorização da comunicação
estratégica nas organizações, uma vez que preconiza o alcance dos objetivos institucionais
através da junção do planeamento de comunicação ao planeamento estratégico da organização
prevendo, assim, ações comunicativas a curto, médio e longo prazo. Cada ação deve estar
devidamente delineada, por forma a concretizar objetivos específicos, todavia visando sempre
o mesmo objetivo geral, o de fortalecer e consolidar a organização. De acordo com Margarida
Kunsch, são atributos para uma comunicação excelente:
O valor que o executivo principal e os membros da administração de organizações destinam
à organização; o papel e o comportamento do executivo responsável pela comunicação –
toma decisões e não funciona como técnico; participa do [planeamento] estratégico e
realiza pesquisas para fundamentar seu trabalho e leva em conta a cultura corporativa, onde
o poder e a tomada de decisão são compartilhados, havendo a valorização da cooperação e
da igualdade dos membros envolvidos, privilegiando as ideias e inovações acima de tudo
(Kunsch 2006:10).

Com base nas reflexões supracitadas, cabe observar que se torna fundamental uma
análise atenta, por parte dos profissionais de comunicação, para que as suas funções se
possam complementar e atingir devidamente os objetivos propostos. Mediante a constatação
de uma complexidade em relação à atividade na área de comunicação, torna-se elementar a
competência de um profissional responsável, bem como a consciência, por parte dos
executivos competentes, no que concerne à importância em conceder maior autonomia na
tomada de decisões nesta área. “Evidentemente, o desempenho da função estratégica
dependerá da posição que a área (de comunicação) ocupa na estrutura organizacional, da
formação e capacitação do executivo responsável pela comunicação” (Kunsch 2006: 6).
Stephen Robbins (2002) apresenta quatro funções básicas da comunicação dentro das
organizações: controlo, motivação, expressão emocional e informação. No que alude ao
controlo das ações dos indivíduos, a comunicação possibilita, de forma formal ou informal,
que os funcionários estabeleçam uma relação de influência, uns sobre os outros; na perspetiva
da motivação, a comunicação opera como instrumento simplificador de esclarecimentos,
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avaliações e orientações dos funcionários; no que tange à expressão emocional, a
comunicação tem a função de ser um canal de manifestações sentimentais, insatisfações ou
desejos dos funcionários, permitindo ainda a resolução de conflitos sociais; enquanto agente
da informação, a comunicação proporciona os esclarecimentos que os gestores precisam para
a tomada de decisão. A criação de um elo de ligação entre as funções da comunicação, acima
mencionadas, conduzirá a resultados positivos, uma vez que, “para que os grupos tenham um
bom desempenho, eles precisam ter algum tipo de controlo sobre seus membros, estimulá-los
ao esforço, oferecer os meios para a expressão emocional e tomar decisões” (Robbins
2002:277).
Perante um mercado cada vez mais globalizado, saturado e extremamente competitivo,
a gestão adequada da comunicação organizacional constitui-se como um pré-requisito para o
sucesso.

Assim,

urge

delinear

caminhos

alternativos,

encarando

a

comunicação

organizacional como uma ferramenta estratégica de grande valia para as organizações.

1.3. Planeamento Estratégico
No que concerne ao plano empresarial e organizacional, a estratégia diz respeito ao
trabalho contínuo e sistemático, no sentido de promover um ajuste da organização às
condições gerais, que se encontram em constante mutação. O objetivo principal da estratégia
prende-se com a preocupação em relação ao futuro e continuidade da organização. Assim, as
organizações deverão ter capacidade de se posicionarem corretamente, face a situações de
permanentes incertezas, tanto no plano externo como no interno.
As grandes alterações sociais, culturais, económicas e organizacionais, sentidas
sobretudo nas últimas décadas, conduziram a mudanças profundas nos métodos de gestão e de
produção, em praticamente todos os setores relacionados com a atividade humana. Perante
este quadro, o planeamento estratégico organizacional passou a encarar-se como uma
ferramenta elementar na gestão das empresas, tendo em conta o mercado extremamente
competitivo com que nos deparamos.
De acordo com Philip Kotler, o planeamento estratégico “é definido como o processo
gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da
empresa e as mudanças e oportunidades de mercado” (Kotler 1992:63). O grande objetivo
desta forma de gestão consiste na orientação ou reorientação dos negócios, serviços e
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produtos das empresas e organizações, por forma a alcançar uma maior rentabilidade para as
mesmas.
Já para Margarida Kunsch (2006), o planeamento estratégico deve ser participativo e
integrado, tendo sempre em conta todos os stakeholders, para que as decisões tomadas
tenham em conta todas as necessidades, no sentido de procurar resultados assertórios. Pensar
e administrar estrategicamente a comunicação organizacional pressupõe: a revisão e avaliação
dos paradigmas organizacionais vigentes e da comunicação; o reconhecimento e auditoria da
cultura organizacional e a identificação e avaliação da importância do capital intelectual das
organizações, que nem sempre é levado em conta (idem, 2006).
É de salientar que as organizações, de forma generalizada, alcançam melhores
resultados quando a comunicação é utilizada como ferramenta na tomada de decisões e
quando os profissionais desta área atuam de forma estratégica. O ambiente empresarial não se
carateriza por ser um elemento estável, disciplinado e uniforme. Trata-se de um espaço em
que atuam, constantemente, um vasto e crescente número de fatores, definindo-o como um
universo dinâmico, em constante transformação, tornando-se imperativo reagir de forma
célere e assertiva. No sentido de impedir que o processo de comunicação se efetue com
distorções ou falhas, tornam-se fundamentais as aptidões da fala e da escrita, bem como a
capacidade de raciocínio e de relações humanas. De forma análoga, os valores sociais,
culturais e, inclusive, intelectuais influirão no processo de transmissão e receção das
mensagens.
Num ambiente organizacional, são muitos os fatores que influenciam a transmissão e
assimilação das mensagens. As organizações, em geral, como fontes emissoras de
informações para com os seus mais diversos públicos, não devem partir do princípio de que
todos os seus atos comunicativos causam os efeitos positivos desejados e que são
automaticamente respondidos e aceites, da forma como foram intencionados (cf. Kunsch
2003), Está aqui subjacente uma necessidade assaz no cuidado em relação à transmissão de
mensagens e à receção das mesmas.
Segundo Chiavenato Mattos (1999), o planeamento estratégico é composto por cinco
particularidades essenciais: baseia-se em fatores relacionados com a adaptação da empresa a
um mercado que apresenta mudanças constantes; trata-se de um planeamento direcionado
para o futuro, pelo que deverá ter em consideração problemas vindouros, bem como os
eventuais problemas que os mesmos criarão a médio ou longo prazo; o planeamento
estratégico tenta abranger todas as potencialidades existentes na organização; oferece
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soluções para cada uma das áreas da organização, constituindo-se como um processo de
construção transversal e, por fim, fomenta a aprendizagem, disponibilizando diferentes
alternativas que auxiliam a empresa a adaptar-se ao mundo competitivo.
Falar de planeamento estratégico implica referir alguns conceitos a ele intrínsecos.
Assim, destaca-se a importância da definição da missão e das metas e da elaboração da
análise SWOT -termo composto pelas iniciais das palavras Strenghts - Pontos Fortes
(vantagens internas da empresa e/ou produto relativamente aos principais concorrentes);
Weaknesses - Pontos Fracos (desvantagens internas da empresa e/ou produto em relação aos
principais concorrentes); Opportunities - Oportunidades (aspetos positivos da envolvente,
com impacto significativo na empresa) e Threats – Ameaças (aspetos negativos da
envolvente, com impacto significativo no negócio da empresa).
A missão da empresa ou organização deve responder criteriosamente à razão da
existência da empresa, qual a sua finalidade e a sua cultura organizacional. A missão orienta
na tomada de decisões, auxilia na definição dos objetivos, bem como no desenvolvimento de
estratégias, devendo apresentar de forma clara e concisa a razão de ser da organização, o seu
significado e a sua filosofia de trabalho .
No que concerne à formulação das metas, importa referir a sua importância
sublinhando o facto de indicarem a direção para a qual a empresa ou organização se move e as
prioridades que utilizará na avaliação das alternativas e tomadas de decisão. As metas devem
ser tangíveis e consistentes e deverão, ainda, prever elementos de incerteza. Caso não sejam
considerados estes pressupostos, o resultado poderá ser o de delinear metas não eficazes ou
mesmo disfuncionais. Neste contexto, O.C. Ferrell, Michael Hartline, George Lucas Jr. e
David Luck (2000) salientam que a definição de metas realistas se constitui como um fator de
extrema importância, aguardando que as principais partes interessadas no seu alcance deverão
examiná-las como concebíveis. Dentro da tarefa da elaboração das metas, inclui-se a
definição dos objetivos que a empresa ou organização pretende atingir, de acordo com as
metas estabelecidas. Desta forma, uma determinada meta poderá impor vários objetivos,
visando a procura de valor acrescentado e progresso da organização. À semelhança do que se
observa na formulação das metas, os objetivos devem ser elaborados de forma realista,
baseados em metas atingíveis, devendo ser estabelecidos períodos de tempo para sua
conclusão.
A análise SWOT, usada pelas empresas para a preparação de um diagnóstico
estratégico, consagra-se como um instrumento elementar na gestão das mesmas. Esta
22

Esmeralda Moreira Alves

O contributo dos media e das relações públicas para a projeção de identidades culturais

ferramenta subdivide-se em duas formas de análise: a interna e a externa, que se
complementam mutuamente. Assim, a análise interna relaciona-se com as principais
características que diferenciam a empresa e/ou os seus produtos em relação aos seus
concorrentes. Quanto à análise externa, corresponde às principais perspetivas de evolução do
mercado em que a empresa atua. São fatores externos, os procedentes do mercado e do meio
envolvente – decisões e circunstâncias fora do controlo direto da empresa, das quais se deve
tirar partido ou proteger construindo-se, deste modo, como barreiras defensivas.
Importa ressalvar que o planeamento estratégico encerra uma importância extrema,
enquanto instrumento de gestão, através do qual a organização estabelece os parâmetros que
irão controlar as atividades e a sua orientação de liderança. Um dos objetivos elementares do
planeamento estratégico consiste em fornecer ferramentas que munam o tecido empresarial de
informações indispensáveis na tomada de decisões assertivas, permitindo uma atuação mais
proativa, face às mudanças que ocorrem no mercado em que atuam. Podemos, assim, aferir
que a comunicação estratégica se constitui como um fator determinante na criação e
fortalecimento da imagem de uma empresa, num mercado cada vez mais competitivo e
globalizado, fomentando a conquista de resultados eficazes e continuados. Para tal, torna-se
imperativo projetar e conceber ações de comunicação estratégicas, de forma articulada e
sinergética, com o desígnio de alcançar resultados assertivos.
Com o propósito de melhor contextualizar esta temática, será apresentada de seguida
uma explanação sobre a comunicação integrada e marketing.

1.4.

Comunicação Integrada de Marketing

A comunicação de marketing corresponde a uma das quatro variáveis que compõem o
mix de marketing, também designado como composto dos “quatro P’s”, que deriva dos termos
ingleses: product- produto; price- preço; placement- distribuição e promotion- promoção ou
comunicação, de acordo com a figura 1. Como nos clarifica Luís Rasquilha (2009:32), as
técnicas de comunicação de marketing “são definidas como as variáveis de controlo ‘ou
internas’ da empresa, onde o marketing assenta a sua estratégia base para tentar interagir com
as variáveis de influência ‘ou externas’ (…) em que a comunicação tem um papel decisivo”.
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Figura nº 1 – Marketing Mix

É na variável da comunicação de marketing que se irá centrar este estudo, tratando-se
de um composto de marketing cujo principal desígnio se prende com a maximização da
eficácia da mensagem e com a promoção dos produtos, bens e serviços servindo-se, para tal,
de diversas ferramentas de comunicação, conforme elucida João Castro (2007:95) ao afirmar
que “em regra, falamos de actividades de promoção em sentido genérico para designar as
formas de comunicação especificamente planeadas para estimular as vendas de produtos”. O
mesmo autor acrescenta que “quanto às técnicas ao dispor das empresas, elas são também
variadas. Chamamos mix da comunicação à combinação de instrumentos de comunicação de
que a empresa se serve nas suas actividades de comunicação de marketing “ (idem, 96).

1.5.

Mix de Comunicação

Como já foi acima referido, cada organização tem ao dispor uma panóplia de técnicas
de comunicação, cabendo-lhes a tarefa de procederem a uma seleção estratégica, tendo em
conta o mercado em que atuam, o produto ou serviço que pretendem vender e, em particular,
os objetivos comerciais da empresa (cf. Castro 2007). Os autores Waldir Fortes e Mariângela
Silva definem o mix de comunicação como sendo
um conjunto de ferramentas que podem ser usadas por uma organização. Da mesma forma
que esta desenvolve seu mix de marketing com base numa combinação de dados relativos a
produto, preço, distribuição e decisões de comunicação, a área da comunicação é
constituída por uma combinação de estratégias” (Fortes e Silva 2011:24).

O mix de comunicação integra o conjunto das técnicas eleitas por determinada empresa para
atingir os seus objetivos de comunicação, tendo em conta que
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cada uma destas variáveis tem características específicas distintas das demais, não só ao
nível da forma, mas também ao nível do tipo de objetivos que permitem atingir, do tipo de
alvo a que se dirigem, do impacto imediato ou cumulativo que têm (Lendrecie et al.
2010:65).

Luís Rasquilha propõe o seguinte quadro para agrupar as Técnicas de Comunicação:
PUBLICIDADE

Comunicação de Massas = ATL

TV/Cinema

Above the line

Comunicação Direcionada = BTL
Below the line

Outdoor

Rádio

On-line – Sites

Imprensa

Mobile

MARKETING DIRETO

PATROCÍNIOS

PROMOÇÕES

MECENATO

MERCHANDISING

FEIRAS

RELAÇÕES PÚBLICAS

EVENTOS

Figura nº2 – Técnicas de Comunicação de Marketing - Fonte – Luís Rasquilha (2009)

Luís Rasquilha (2009) considera que, apesar da visão above e below the line estar já
ultrapassada, a sua designação está relacionada com o facto da publicidade ser a técnica que,
habitualmente, mais pesava no orçamento em comunicação. O orçamento referente à soma
das restantes técnicas seria idêntico ao da publicidade passando, estas, a ser apelidadas como
técnicas below the line – abaixo da linha. Ainda de acordo com o mesmo autor,
hoje em dia já não é viável falar nesta diferença, mas sim na integração e coerência entre
todas as vertentes das várias técnicas de comunicação. Falamos de comunicação integrada
«through the line ou below the line», a qual acrescenta valor ao longo da linha de
comunicação quando feita de forma global, coerente e alinhada nas várias técnicas que
utiliza. Trata-se de uma EGIC (idem, 34).

No mesmo sentido, Jacques Lendrevie e colegas (2010: 65) afirmam que a distinção
entre as técnicas, acima mencionadas, está hoje “um pouco ultrapassada, e quando se fala do
mix de comunicação referimo-nos, de forma geral, às variáveis de comunicação que é
possível conjugar para atingir com maior eficácia (e eficiência) os objectivos pretendidos”.
A EGIC (Estratégia Global e Integrada de Comunicação) prevê, assim, que todas as
técnicas de comunicação sejam encaradas como potenciadoras no que concerne à promoção
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das marcas e produtos. De acordo com João Castro (2007:96), “o mix que cada empresa
selecciona depende das características concretas do mercado ‘ou mercados’ em que actua e
dos objectivos que persegue em dado momento”. Jacques Lendrevie e colegas acrescentam
que “uma estratégia de comunicação corresponde ao conjunto de decisões integradas, que
permitem à organização atingir os objectivos esperados, bem como os meios a implementar
para os concretizar” (idem, 63).
No sentido de melhor contextualizar esta temática será apresentada, de seguida, uma
explanação sobre as variáveis de comunicação mais utilizadas na atualidade, com maior
enfoque nas mais usadas nos quatro eventos aqui em estudo. Assim, será feita uma abordagem
às seguintes técnicas: publicidade, marketing direto; merchandising, comunicação online e
relações públicas. Esta última variável será apresentada de forma mais detalhada,
particularmente em relação às ações de word-of-mouth, assessoria de imprensa e organização
de eventos, as duas últimas com maior enfoque, por se constituírem como o foco desta
investigação.

1.5.1. Publicidade
A publicidade, também conhecida por advertising ou comunicação media, caraterizase por ser uma técnica de comunicação de grande visibilidade que, através dos meios de
comunicação de massa, veicula as suas mensagens. Trata-se de
uma variável que se adapta a alvos de grande dimensão e que tem, isoladamente, um efeito
a médio/longo prazo; adapta-se aos diferentes níveis de comunicação, mas, regra geral, é
claramente orientada para o produto, servindo muitas vezes de elemento pivot da estratégia
de comunicação; adapta-se a objetivos do tipo: incrementar notoriedade, estimular a
compra, informar (desde que sejam informações curtas, já que utiliza segundos da TV ou
rádio e pouco espaço de outdoor ou imprensa), ou dar a conhecer novos produtos
(Lendrevie et al. 2010:65).

No fundo, é através desta técnica de comunicação que as empresas compram espaço
ou tempo nos meios de comunicação disponíveis, com o propósito de transmitirem as suas
mensagens comerciais. Para Luís Rasquilha, (2009:19) esta técnica é “considerada a técnicamãe da comunicação, a Publicidade sempre foi responsável por uma grande parte do
orçamento de comunicação, pois, por ser uma técnica de massas, permite atingir um públicoalvo mais abrangente e, consequentemente, ‘contactar’ com mais pessoas”. Esta técnica
“adquiriu uma importância tão grande no mix de comunicação das empresas que é hoje
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frequentemente confundida com o conceito mais vasto de comunicação de marketing” (Castro
2007:96).
Contrariamente à comunicação não media, a aposta na publicidade, por parte do tecido
empresarial, tem vindo a decrescer de modo considerável. João Castro (2007:97) afirma que
“a publicidade tem vindo rapidamente a perder peso nos orçamentos de comunicação de
marketing das empresas nos últimos vinte anos”. A aposta nesta técnica tem vindo a perder
terreno para outras técnicas, em particular para a relações públicas. De acordo com Al Ries e
Laura Ries (2002:25), “a publicidade é tomada por aquilo que representa – uma mensagem
tendenciosa paga por uma empresa que tem um interesse egoísta naquilo que os consumidores
consomem”. De forma análoga, os consumidores consideram que conhecem suficientemente
bem as marcas, sentindo-se capazes de escolherem sozinhos as que pretendem comprar. Por
outro lado, o consumidor considera a publicidade unilateral, pouco clara e esclarecedora e,
muitas vezes, enganadora. A publicidade tem dois grandes pontos negativos: por si só, esta
técnica não é credível e as marcas desconhecidas também não têm credibilidade (idem, 2002).
Ainda de acordo com estes autores, “a publicidade não é construtora de marcas. Esse é o
papel e a função das relações públicas. A publicidade serve para fazer a sua manutenção
(ibidem, 179). Esta abordagem será desenvolvida mais à frente, na apresentação da técnica
das relações públicas.

1.5.2. Marketing Direto
O marketing direto, também designado por marketing relacional, representa “a
comunicação concebida não em função de vastos mercados anónimos, mas de consumidores
individualizados em função de mercados individualizados” (Castro 2007:97), permitindo uma
comunicação de forma direcionada e interativa, utilizando meios como o correio postal,
telefone ou o e-mail. Podem também ser usados os meios de comunicação de massa, na
estratégia de marketing direto, com o propósito de identificar ou qualificar potenciais clientes.
Esta estratégia é designada por publicidade de resposta direta (direct response advertising).
Luís Rasquilha (2009:35) define marketing direto como sendo “um sistema interactivo de
marketing que utiliza um ou mais meios de comunicação para efectuar uma resposta e/ou
transacção quantificável. Método pelo qual as empresas estabelecem uma relação directa e
duradoura com os seus consumidores”. O uso desta técnica de comunicação teve um
crescimento acentuado nos últimos anos, a par da evolução da Internet, assumindo-se como
um meio potencial para revolucionar por completo, e a nível mundial, o quadro da
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comunicação de marketing. A Internet além de ter embaratecido os custos dos contactos
pessoais, de forma diferenciada e individualizada, consolidou-se como uma ferramenta
extremamente eficaz na interação entre emissores e recetores (cf. Castro 2007). Para Jacques
Lendrevie, Pedro Arnaud e Joaquim Rodrigues (2010:66),
esta variável tem por função «substituir a força de vendas», na medida em que não só
transmite informação para o mercado, como permite também receber o seu feedback; o alvo
a que se destina é bem preciso e identificado e tem um efeito de curto e médio prazo,
podendo assumir o objectivo de fidelização dos seus destinatários (Lendrevie et al.
2010:66).

Trata-se de uma variável de comunicação que compreende um conjunto de técnicas
que permitem identificar, conquistar e fidelizar potenciais clientes, de uma forma direta e
personalizada. Acresce que esta técnica de comunicação de marketing se carateriza por ser
interativa, sem intermediários, privilegiando o contacto direto com os públicos-alvo. De
acordo com João Castro,
o primeiro passo é a identificação dos clientes individuais. Segue-se a diferenciação dos
clientes segundo o seu valor e necessidades, o estabelecimento de relacionamentos
adequados aos diversos tipos de situações e, finalmente, a personalização da oferta sempre
que isso se revele possível (Castro 2007:97).

O marketing direto permite uma segmentação individualizada do mercado,
possibilitando oferecer o produto ou serviço certo ao público certo, através da forma mais
adequada. Este instrumento de comunicação caracteriza-se por ser dinâmico e ajuda o
consumidor a perceber as especificidades dos produtos e serviços, através da oferta
personalizada de mais informações, aos melhores clientes, visando a conquista da sua
confiança e fidelização (cf. Cafferky 1999).

1.5.3. Merchandising
O merchandising consiste numa técnica de comunicação cujo principal objetivo é
persuadir o cliente para que conheça o produto e o experimente, através de ações de animação
e valorização do produto no ponto de venda. O intuito é influenciar a decisão de compra dos
consumidores. De acordo com João Castro (2007:101), “o merchandising é uma forma de
publicidade centrada no ponto de venda. A sua importância pode ser decisiva sempre que a
decisão de compra tem lugar fundamentalmente dentro da loja, e muito em especial nas
situações de compra por impulso”. O propósito fundamental prende-se com o aumento da
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rentabilidade do ponto de venda, bem como com o escoamento de determinados produtos (cf.
Rasquilha 2009).
Jacques Lendrevie, Pedro Arnaud e Joaquim Rodrigues consideram que esta variável
de comunicação se dirige
a um alvo bem definido (os clientes dos pontos de venda) e tem um impacto de curto prazo;
adequa-se basicamente à comunicação do produto e a objectivos como sejam provocar a
decisão de compra, promover novos produtos e levar à experimentação ou consumo do
produto ou serviço (Lendrevie et al. 210:67).

O ambiente da loja assume uma importância fulcral nesta variável, designadamente o
layout, a iluminação, as cores, o som, entre outros fatores. De acordo com Blessa (2007), o
layout equipara a loja a um palco de teatro, onde pormenores como as paredes, o teto, o piso,
e os expositores se constituam como auxiliares dos atores principais – os produtos. A
iluminação assume um papel determinante no ambiente da loja, uma vez que ajuda a destacar
os produtos, influenciando positivamente o volume de vendas. Regina Blessa (2007) salienta
que a iluminação permite clarear o ambiente, destacar os produtos, decorar zonas específicas e
estar em harmonia com a loja e transmite, de igual modo, a sensação de limpeza. Ambientes
devidamente iluminados tornam-se agradáveis ajudando a atrair os consumidores.
No sentido de alcançar resultados assertivos, através desta técnica de comunicação de
marketing, torna-se imperativo criar condições para que o consumidor interaja com o produto,
se sinta “seduzido” por ele e o experimente, visando a sua preferência e fidelização.

1.5.4. Comunicação Online
A partir de meados da década de noventa, o uso da Internet passou a ser generalizado,
facto que conduziu a grandes alterações socias e económicas que fizeram emergir uma nova
forma de organização social, designada como “sociedade-rede”. As novas tecnologias
passaram a caraterizar-se como instrumentos de comunicação elementares da interação e
organização social (cf. Castells 1997). Jacques Lendrevie, Pedro Arnaud e Joaquim Rodrigues
(2010:67) consideram que, “com o advento da massificação da Internet e da sua dimensão
interactiva, as formas de comunicação hoje disponíveis incluem, além das tradicionais, os
meios de comunicação online”.
Através de diversas ferramentas eletrónicas, tornou-se possível a partilha de opiniões,
experiências, ideias e projetos em plataformas online tornando, assim, exequível a criação de
novos relacionamentos capazes de se prolongarem no ambiente offline. O crescente aumento
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da participação dos comunicadores online conduziu, designadamente, a um maior interesse no
que respeita à defesa de causas sociais, contrariando a tese que observa, na interação social
online, uma rutura entre a “sociabilidade” e a “localidade” (cf. Castells 2001).
O atual paradigma de comunicação online fez emergir o conceito de e-learning, uma
forma de autoaprendizagem acessível a todos os cibernautas, que muito contribui para a
criação de uma sociedade mais e melhor informada. O vasto universo temático
disponibilizado no ciberespaço constitui-se como uma das grandes potencialidades desta
forma de comunicar, que permite ir ao encontro das necessidades dos mais vastos e distintos
públicos. Os novos espaços de comunicação online mudaram drasticamente o modo de atuar
no mundo offline, através de uma panóplia crescente de dispositivos digitais, dos quais se
destaca o You Tube, o Twitter, o Myspace, os Blogs e o Facebook que se constitui,
atualmente, como a rede social com maior incidência de utilizadores e visitas. No contexto
empresarial e organizacional, as redes sociais podem assumir um papel de grande valia na
gestão on-line, permitindo a abertura a novos relacionamentos com potenciais clientes,
através da web. Estas plataformas digitais permitem a agregação de utilizadores e a promoção
de ações comerciais junto dos seus públicos, que passam a ter um papel participativo,
conforme nos enfatiza Henry Jenkins (2008) ao afirmar que
a cultura de rede conectada possibilita uma nova forma de poder de baixo para cima, pois
diversos grupos de pessoas dispersas se associam de acordo com suas habilidades e
encontram soluções de muitos problemas complexos que talvez não pudessem resolver
individualmente. (...)a cultura participatória conta com relativamente poucas barreiras à
expressão artística e ao [estímulo] cívico e dá um grande apoio para se compartilhar
criações (...)é igualmente aquela em que os membros confiam no conteúdo material de suas
contribuições e sentem algum nível de conexão social uns com os outros (Jenkins 2008:
35).

A criação de sinergias entre a gestão da reputação online e as estratégias de
comunicação conduzirão, a priori, a benefícios recíprocos para clientes e empresas. As redes
sociais facilitam a conversação entre utilizadores e possibilitam a partilha de experiências
através de comentários, vídeos e fotografias. Constituem-se, assim, como espaços digitais
onde se relacionam inúmeras pessoas interessadas num tema comum considerando-se, desta
forma, como espaços ideais para a implementação de campanhas de comunicação dirigidas a
segmentos específicos.
A comunicação online passou a fazer parte do mix de comunicação da maioria das
empresas e organizações que continuarão a mudar, certamente, as despesas dos meios tradi30
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cionais para a comunicação online. Todos as técnicas de comunicação assumem uma
importância vital no panorama comunicacional, no entanto assistimos claramente a uma
mudança para um novo domínio, o da Internet.

1.5.5. Relações Públicas
Em Portugal, os profissionais de relações públicas são regidos pelo Código Europeu
de Conduta Profissional de Relações Públicas – Código Lisboa, aprovado em 16 de abril de
1978 pela CERP – Centre Européen des Relations Publiques, do qual faz parte integrante o
Código Internacional de Relações Públicas – Código de Atenas, ambos de cariz deontológico
(cf. Lampreia 1999). O autor Martins Lampreia diz o seguinte em relação a esta técnica de
comunicação:
Velhas como o mundo, as relações públicas só se constituíram como profissão nos princípios
deste século, nos E.U.A. com Irving Lee. Este antigo jornalista considerado muito justamente
como «pai» das relações públicas, executou toda uma campanha de informação que visava
modificar a imagem do magnate John D. Rockfeller e o seu império tinham junto da opinião
pública (Idem, 17).

Esta atividade estendeu-se à Europa e ao resto do mundo com a segunda guerra
mundial, tendo chegado a Portugal por volta de 1959/1960, no entanto, só em 1974 passou a
ser entendida como método e técnica (idem, 17).
A comunicação é intrínseca a todas as áreas, no entanto, em relações públicas deve ser
feita de forma planeada e estratégica, podendo contribuir para facilitar parcerias e estabelecer
boas relações através da transmissão e receção de mensagens. Comunicar “exige que se pense
sobre: quem; diz o quê; em que canal; para quem; com que efeito” (Kotler 1996:382).
Perspetivando o uso da comunicação de uma forma organizada e eficaz, Philip Kotler
apresenta o seguinte modelo:
o comunicador é o que envia ou a fonte da mensagem. A mensagem é o conjunto de
significados que está sendo enviado e/ou recebido pelo receptor. Os canais são os meios
pelos quais as mensagens podem ser levadas ou transmitidas aos receptores. O receptor é o
recebedor ou a quem se destina a mensagem (idem, 1996: 383).

A técnica de relações públicas, também designada por relações públicas de marketing,
encerra uma importância fundamental na área da comunicação. Luís Rasquilha (2009:34)
define relações púbicas como o “esforço deliberado, planeado e continuado para estabelecer e
manter o entendimento mútuo entre a organização e os seus públicos”. Martins Lampreia
(1999:19) define relações públicas “como a técnica de comunicação que visa, através de
31

Esmeralda Moreira Alves

O contributo dos media e das relações públicas para a projeção de identidades culturais

vários meios, divulgar a boa imagem de uma organização (um produto, serviço ou pessoa)
junto dos seus públicos”. A utilização desta técnica, em comunicação de marketing, assenta
em propósitos comerciais evidentes e contíguos. Trata-se de uma técnica que engloba “formas
de comunicação destinadas a melhorar as relações da empresa com todos ou alguns dos
públicos com os quais se relaciona no desenvolvimento da sua actividade” (Castro 2007:95).
Esta variável da comunicação é sobretudo direcionada a públicos internos ou públicos
externos específicos: “comunicação social, associações patronais, órgãos de soberania,
autarquias” (Lendrevie et al. 2010:67) e o seu efeito é visível a longo prazo. Tem como
objetivos principais melhorar a imagem das organizações, fomentar a credibilidade, o
envolvimento, a notoriedade, “dar a face”, informar, entre outros (idem, 2010). Al Ries e
Laura Ries (2002:221) acrescentam que “com as RP, desistimos do luxo de alcançar toda a
gente em favor de atingir aqueles que contam. Aqueles que vão transportar a nossa mensagem
aos amigos, próximos e vizinhos”. Os mesmos autores, na obra A Queda da Publicidade e a
Ascensão das Relações Públicas, enfatizam a importância das relações públicas em
detrimento da publicidade, considerando que a publicidade “vive por uns breves momentos e
depois morre” (idem, 225), contrariamente ao que se passa com as relações públicas, na
medida em que, a sua estratégia fundamental consiste em
usar uma peça de uma publicação de depois faze-la subir o degrau para outra publicação.
Ou de um médium ‘imprensa’ para outro médium ‘rádio ou TV’. Os computadores e a
Internet aceleram o processo. (…) Os media funcionam como a mente humana. Assim que
uma organização de palavras consegue ficar estabelecida nos media, será extremamente
difícil alterá-la (ibidem, 225).

Importa salientar que “o bom relacionamento entre a organização e os seus públicos de
interesse possibilita decisões mais seguras por parte dos profissionais de relações públicas e
de marketing” (Fortes e Silva 2011:21).
Como já foi referido, em relações públicas, a comunicação deve ser feita de forma
planeada e contínua permitindo às empresas e organizações uma projeção adequada dos seus
valores e objetivos e, consequentemente, a satisfação mútua entre a entidade e os seus
públicos.
A expressão Relações Públicas designa os esforços compreendidos por um indivíduo ou
uma empresa para criar clima de confiança e de boas relações com seus públicos e a técnica
que procura compreender e sintetizar esta realidade. A definição mais lapidada é formada
pelas palavras: Fazer bem é fazer saber (Legrain e Magain 1992:2).

32

Esmeralda Moreira Alves

O contributo dos media e das relações públicas para a projeção de identidades culturais

A coordenação de todos os canais disponíveis, no sentido de criar o maior impacto no
público-alvo, que as empresas ou organizações pretendem atingir, consagra-se como uma das
principais funções das relações públicas estando, aqui, subjacente “o esforço [planeado] e
sistemático para estabelecer e manter a boa vontade e a mútua compreensão entre uma
organização e seu público” (Penn 1995:12). As suas ações deverão ser desenvolvidas de
forma estratégica e planeada, com o intuito de melhor direcionar os interesses da organização
e deverão, também, criar estratégias para a captação de recursos. “Relações Públicas é a
ciência e a arte de compreender, de ajustar e influenciar o clima humano” (Lesly 1995:11), em
que o planeamento assume um papel de extrema importância. Margarida Kunsch conclui que:
a aplicação de relações públicas nas organizações exige conhecimento e se processa por
meio de etapas e num continuo encadeamento de questões, ideias, buscas etc. para
encontrar os melhores caminhos com vistas na eficácia das ações futuras traduzidas ou
materializadas em planos, projetos e programas (Kunsck 2003:325).

Torna-se imperativo salvaguardar que os profissionais de relações públicas nunca
recorram a imagens representativas ou falsas que não espelhem, de uma forma sã e
transparente, a realidade de uma organização, por forma a alcançarem a confiança dos seus
públicos. Para Karen Fox e Philip Kotler,
Relações Públicas é a função administrativa que avalia atitudes públicas, identifica as
políticas e procedimentos de um indivíduo ou instituição com o interesse público e executa
um programa de ação para obter entendimento e aceitação pública (Fox e Kotler 1994:322).

Os profissionais de relações públicas podem ser olhados como responsáveis ou
aperfeiçoadores da imagem de uma empresa ou organização. Assim, as suas ações deverão
comportar a junção de esforços, no sentido da obtenção de benefícios favoráveis à imagem de
uma empresa, através da difusão de informações acerca da mesma. Deverá, ainda, ser tida em
conta a conquista de um melhor relacionamento com os públicos reais e potenciais
desenvolvendo, por exemplo, eventos que primam pela diferenciação e ou promovendo
visibilidade nos media, de forma gratuita. Estas ações contribuem para a formação da opinião
pública que se define como sendo
a resultante de várias formas de comunicação, que nos chegam de partes diversas, e que
acabam por nos permitir expressar juízos de valor sobre determinados factos ou
acontecimentos, não sendo mais do que a expressão de uma atitude. Quando existe
consenso generalizado de opiniões, estamos perante um fenómeno de opinião pública (…)
as relações públicas têm um de três objectivos relativamente à opinião pública: Persuadir as
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pessoas a mudar de opinião; Consolidar opiniões não formadas ou pouco desenvolvidas;
Reforçar opiniões existente (Lindon et al. 2000:348).

Em relações públicas, as ações utilizadas permitem direcionar as iniciativas da
organização, de acordo com a sua identidade e missão. A estes profissionais cumpre-lhes o
dever de mostrar resultados do seu trabalho, não só com a finalidade de conquistar ou manter
um lugar nos quadros de pessoal como também, valorizar esta profissão e, sobretudo, alcançar
valor acrescentado para as organizações. Neste sentido Philip Kotler considera que,
numa perspectiva moderna, as Relações Públicas precisam demonstrar sua contribuição
também com um valor econômico para as organizações. Isto é, suas atividades que
apresentar resultados e ajudar as organizações a atingir seus objetivos, cumprir sua missão,
desenvolver sua visão e cultivar seus valores (Kotler 2003:103).

A imagem de uma entidade deverá ser construída em tempo útil e assentar numa
estratégia de comunicação ajustada à conjuntura económica e social, para que se constitua
como um referencial competitivo para as empresas e organizações. Esta atuação estratégica
conduzirá, à partida, ao aumento do prestígio, da confiança e da simpatia dos públicos. Neste
contexto, torna-se imprescindível que seja definido um trabalho perseverante e continuado na
área da assessoria de imprensa, que permita a criação de um vínculo de confiança com os
meios de comunicação, onde “a mensagem tem credibilidade porque parte de uma fonte
presumivelmente imparcial. Além disso esperamos que os media nos digam coisas de que
nunca ouvimos falar. É esse o negócio das notícias” (Ries e Ries 2002:55), tornando-se,
assim, mais exequível a projeção de uma imagem positiva para a toda a sociedade.
São várias as áreas de atuação do profissional de relações públicas, das quais se
destacam: a assessoria de imprensa; a organização de eventos ou event marketing;
organização de feiras; gestão de rumores, de crises e imagem; responsabilidade social;
emailmarketing, elaboração de planos de crises, entre outras. Apesar de vários autores
considerarem a técnica de organização de eventos uma técnica independente das relações
públicas, iremos seguir o paradigma de que efetivamente integra uma das suas funções, indo
de encontro com a opinião de Martins Lampreia (1999). Assim, apresenta-se, de seguida, uma
breve explanação sobre a ação de worth-of-mouth, por consideramos ser um instrumento de
grande valia na divulgação dos quatro eventos aqui em estudo e, posteriormente, uma
exposição referente às ações de assessoria de imprensa e de organização de eventos, alvos
desta investigação, no sentido de aprofundar a sua importância no contexto comunicacional
contemporâneo.
34

Esmeralda Moreira Alves

O contributo dos media e das relações públicas para a projeção de identidades culturais

1.5.5.1. Marketing Word-of-Mouth
Dada a atual conjuntura económica mundial, torna-se impreterível investir em ações
de comunicação de menor custo, tornando-se inteligível uma maior aposta no marketing
word-of-mouth, também designado como publicidade “boca-a-boca”. As pessoas passaram a
depositar uma menor confiança na publicidade e na promoção e passaram a dar mais
credibilidade às experiências de outras pessoas, em quem tenham confiança. A informação
concebida pelo word-of-mouth é considerada mais credível, significativa, objetiva e
convincente. O marketing word-of-mouth constitui-se como uma forma de promoção oral ou
escrita, a título gratuito, através da qual os clientes publicam a sua satisfação ou insatisfação
em relação a determinados produtos serviços ou marcas. Trata-se do único modo de promoção
existente, feito “por consumidores”, “para consumidores” - (C to C).
O autor Michael Cafferky (1999) sugere algumas propostas no que concerne ao
estímulo

do

marketing

word-of-mouth,

das

quais

se

destacam

as

seguintes:

a) Incitar o envolvimento do clientes no desenvolvimento do produto ou serviço,
perspetivando a criação de um sentimento positivo que os levará, a priori, a falar sobre os
mesmos; b) Solicitar e valorizar a opinião dos clientes; c) Relatar experiências verídicas dos
clientes visando o envolvimento emocional dos mesmos; d) Dar respostas assertivas e
imediatas às reclamações dos clientes, no sentido de evitar a disseminação de informações
prejudiciais em relação aos produtos ou serviços.
O marketing word-of-mouth pressupõe uma segmentação rigorosa dos públicos, cuja
comunicação deverá ser feita de forma dirigida e individualizada, facto que levará a que estes
se sintam valorizados e exclusivos. Numa altura em que a comunicação de massas “cansa”
muitas vezes os consumidores, uma ação individualizada pode assumir-se como um fator
elementar, no que concerne à conquista e fidelização de clientes. Importa ressalvar que, cada
vez mais, as experiências positivas vividas por amigos e familiares auxiliam na nossa tomada
de decisão, por se considerarem mais fidedignas que quaisquer outras informações
disponíveis nos mais variados meios de comunicação, muitos deles descreditados por uma
sociedade “saturada” de mensagens enganosas.
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1.5.5.2. Assessoria de Imprensa
A assessoria de imprensa é uma função intrínseca aos profissionais de relações
públicas que preconiza o relacionamento com os media, de forma a assegurar o espaço
editorial nos meios de comunicação social, em detrimento do espaço pago. O principal
objetivo da assessoria de imprensa prende-se com a promoção e divulgação de um
determinado produto, serviço, ideia, lugar, pessoa ou organização. Cabe ao assessor de
imprensa a capacidade de apresentar aos media informações sobre o que pretende divulgar de
forma a favorecer a organização, sendo ele o “elo de ligação entre a sua organização e os
órgãos de comunicação social, a quem transmite as suas informações que serão
posteriormente divulgadas ao grande público através destes” (Lampreia 1999:13 - 14). A
tarefa de conquistar e atrair os media, bem como da disponibilidade dispensada aos pedidos
dos jornalistas, constituem-se como fatores elementares para a projeção e fortalecimento da
imagem das organizações.
A actividade de Assessoria de Imprensa, como nós a conhecemos, teve início no começo do
século XX (1906) por um jornalista americano de nome Ivy Lee. Lee tinha como cliente
John RockeFeller, proprietário da Colorado Fuel and Iron Co. E que, na ocasião, foi
acusado de mandar atirar contra empregados da sua empresa que estavam em greve. O
jornalista, contratado para [gerir] a crise, conseguiu reverter o quadro, perante a opinião
pública através de determinadas ações, como uma declaração de princípios, no tratamento e
envio da notícia que encaminhou aos editores dos jornais da época (Carvalho e Reis
2009:85).

Ivy Lee é conhecido por ter sido um dos criadores das relações públicas, a par de
Edward Louis Bernays. Ivy Lee abandonou o jornalismo em 1906 para criar o primeiro
gabinete de comunicação do mundo, ano em que escreveu a Declaração de Princípios, que
marca o início do conceito das relações públicas. Cláudia Carvalho e Léa Reis (2009)
consideram que Ivy Lee foi o primeiro assessor de imprensa dedicado à gestão de crises
através de ações de transparência e pragmatismo.
Na União Europeia, a assessoria de imprensa é considerada como uma ação de
relações públicas, contrariamente ao que acontece no Brasil, onde a assessoria de imprensa é
entendida como uma atividade da exclusiva responsabilidade dos jornalistas (cf. Moutinho e
Sousa 2002). Na Europa, os assessores de imprensa são considerados profissionais de relações
públicas, estando proibidos de exercer jornalismo e, por seu turno, os jornalistas não podem
acumular a atividade de assessoria de imprensa, por ser expectável que advenham conflitos de
interesses no exercício destas duas atividades em simultâneo. De acordo com Cláudia
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Carvalho e Léa Reis (2009:86), “é o curso de Relações Públicas que forma o profissional que
vai lidar com a imprensa e assumir as responsabilidades de um assessor de comunicação”.
Para Martins Lampreia, o assessor de imprensa “é na realidade um técnico de relações
públicas especializado nas relações com um determinado público (órgãos de comunicação
social) e cuja actividade está, salvo raras excepções, subordinada e englobada na politica de
relações públicas da empresa” (Lampreia 1999:15). Duarte Rodrigues afirma que o assessor
de imprensa é o “profissional responsável pelas relações com os media e com os diferentes
públicos de uma empresa ou de uma instituição. O trabalho do assessor de imprensa consiste
(...) em colocar à disposição dos media as informações mais importantes da empresa ou da
instituição” (Rodrigues 2000:10).
As autoras Cláudia Carvalho e Léa Reis acrescentam que
hoje, o assessor de imprensa faz parte do processo de produção de notícias para os mais
variados veículos, os clientes torna-se fontes de referência para jornalistas em várias áreas,
e estabeleceu-se um ciclo de troca de informações muito positivo entre esses dois setores
(empresa e imprensa). Vale lembrar que quem também ganha é o leitor ou telespectador
com a qualidade e pertinência da informação veiculada (Carvalho e Reis 2009:88).

No sentido de evitar a disseminação de informação desacertada, cabe ao assessor de
imprensa
a responsabilidade de produzir ou preparar uma informação que destinando-se a

ser

fornecida ao jornalista, jamais poderá conter erros, mentiras, inverdades ou implemente ser
falaciosa, por assumir dedutivamente algo não provado(…) O jornalista pode assim encarar
o assessor de imprensa como um precioso auxiliar no processo de obtenção da informação
(…) procurando complementá-la junto de outras fontes (Lampreia 1999:67).

Apresentam-se, a seguir, as funções do assessor de imprensa, bem como os
instrumentos de que dispõe:
Funções do Assessor de Imprensa
Comunicação descendente
Interior (Empresa)

Comunicação ascendente

Exterior

Exterior

Interior (Empresa)

(Elaborar e fornecer informação aos órgãos de

(Controle, análise, organização e arquivo da

comunicação social)

informação veiculada pelos órgãos de comunicação
social)

Figura nº 3: Funções do Assessor de Imprensa. Fonte: J. Martins Lampreia (1999)
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Instrumentos de Assessoria de Imprensa
Press-release

Almoços e Jantares com os órgãos de
Comunicação Social

Publicidade redigida ou notícia redigida

Almoços e jantares com debate

Conversas pessoais

“Cocktail” à imprensa (beberete ou receção)

Telefone

Conferência de Imprensa
Figura nº 4: Instrumentos de Assessoria de Imprensa. Fonte: J. Martins Lampreia (1999)

Para maximizar o papel da assessoria de imprensa na formação da opinião pública,
torna-se imperativo um bom relacionamento com toda a imprensa acreditando que, “o
estabelecimento de relações pessoais com os jornalistas é importante e facilita muito o bom
desempenho das funções” (Lampreia 1999:69). Apesar de “alguns especialistas na matéria
[serem] contra a prática de oferta de presentes aos órgãos de comunicação social, por
considerarem tal facto como uma forma de suborno” (Lampreia 1999:160), este hábito é
comum nas sociedades modernas. Martins Lampreia acrescenta que
uma oferta nunca deve tomar o aspecto de uma contraprestação. Um favor ou uma
amabilidade recebidos por parte de uma jornalista não constituem motivo para oferecer um
presente de imediato; e vice-versa, a altura em que se dá um presente não deve ser
aproveitada para pedir um «favor» ou um «pequeno serviço». (…) É preferível, quando
imprescindível, esperar pelo menos alguns dias (idem, 164).

Martins Lampreia (1999:169) sublinha que “as sólidas relações empresa/órgãos de
comunicação social [se forjam] numa base de confiança, franqueza e até amizade, tal como as
relações entre colegas de uma mesma empresa”. É certo que um relacionamento franco e
acessível entre jornalistas e assessores de imprensa se constitui como elementar no alcance de
melhores resultados, destacando-se, por exemplo, a importância na transmissão de
responsabilidade social que atrai, a priori, a atenção dos media e, consequentemente, de toda
a sociedade. As organizações que se preocupam em valorizar, verdadeiramente, a sociedade,
tentam criar o seu espaço no mercado de uma forma espontânea e natural. Não é espectável
que as empresas ou organizações procurem lucros a qualquer custo, tornando-se
imprescindível o respeito e a preocupação pela sustentabilidade global e pelos valores
universais. Para Melo Neto e Cesar Froes,
a empresa-cidadã tem como a promoção da cidadania e o desenvolvimento da comunidade
os seus diferenciais competitivos. E é reconhecida pela excelência da sua atuação na área
social trazendo confiança, respeito e a admiração dos consumidores. Portanto cidadania
empresarial corresponde ao exercício pleno da responsabilidade social da empresa. Esta
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torna-se cidadã quando contribui para o desenvolvimento da sociedade através de ações
sociais direcionadas para suprimir ou atenuar as principais carências dela em termos de
serviços e infra-estrutura de caráter social (Neto e Froes 2001:101).

A assessoria de imprensa constitui-se, assim, como um instrumento comunicacional
elementar para as organizações e consagra-se como uma estratégia de comunicação decisória
para as mesmas. Esta atividade passou a ser determinante para a consolidação de uma
determinada marca, através da divulgação de produtos e serviços, favorecendo a ampliação
dos mercados e, consequentemente, a criação de valor acrescentado de forma credível e
gratuita.
Nas economias modernas, a velocidade da divulgação da informação tornou-se
essencial às organizações e a existência de um bom relacionamento com a imprensa constitui
uma forma de acionar a visibilidade mediática nos media, de forma gratuita. As relações com
os meios de comunicação social visam a criação e manutenção de laços de confiança entre
assessores e jornalistas dos variados meios de difusão de informação, com base num serviço
de informação eficiente, através da utilização dos meios mais adequados (Lloyd e Lloyd
1995). De acordo com Wilson Bueno,
o relacionamento com os meios de comunicação requer [planeamento] adequado,
capacitação profissional, sobretudo, ética e transparência como atributos indispensáveis.
Nos últimos anos, a batalha por espaços na mídia tem se acirrado, exigindo criatividade e
competência dos gestores de comunicação das organizações. Por isso, as assessorias de
imprensa têm buscado conhecer mais aprofundadamente o processo de produção
jornalística, que assume características singulares nos meios impressos, rádio, TV, e
Internet, e tem perfis distintos dependendo de cada veículo particular. A utilização intensiva
das novas tecnologias tem conferido maior agilidade e interatividade ao relacionamento
com os jornalistas e tem tornado, ao mesmo tempo, as organizações vulneráveis ao fluxo
acelerado de informações (Bueno 2003:89).

Os media constituem-se como um veículo determinante na transmissão de mensagens
aos seus públicos. Os conteúdos que estes meios veiculam ajudam a formar opiniões, pelo
que, a gestão da opinião pública se constitui como uma tarefa fundamental na atividade de
assessoria de imprensa. Como já foi referido anteriormente, a criação de relações estreitas
com a comunicação social constitui-se como das principais funções, requeridas aos
profissionais de assessoria de imprensa, no entanto, deve ser considerada com a mesma
relevância a tarefa de tentar influenciar a opinião pública, por forma a gerar juízos de valor
abonatórios, relativamente a determinado produto, serviço ou organização. Tendo em conta
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que a informação veiculada pelos meios de comunicação social é, habitualmente, entendida
pelos consumidores como credível, a difusão de uma determinada mensagem positiva, feita
pelos media conduzirá, em princípio, à criação de uma imagem, também, positiva por parte
dos públicos. É neste contexto que os media se destacam como meios elementares na
formação e influência da opinião pública.
Esta temática remete-se para a abordagem da importância que deve ser atribuída à
relação entre jornalistas e fontes de informação. Este relacionamento apresenta interesses
recíprocos – se, por um lado, os jornalistas procuram informação, por outro, as fontes
procuram divulgar informações com um determinado interesse e ocultar aquelas que não
pretendem ver difundidas nos media. A qualidade e fiabilidade das fontes são categóricas para
a difusão de informação credível, contrariando a asserção de enaltecer, apenas, o trabalho dos
jornalistas, desconsiderando o contributo elementar das fontes no processo de produção de
notícias. (cf. Wolf 2002). “As fontes de maior importância, para os órgãos de comunicação
social, são as agências noticiosas” (Lampreia 1999:48), como é exemplo a agência Lusa
(nacional) e a France Presse (mundial).
Face ao exposto, torna-se elementar reconhecer a importância da profissionalização na
área da assessoria de imprensa, na busca de resultados assertivos, designadamente no que
concerne à maximização de recursos das organizações. Para tal, considera-se determinante
que o tecido empresarial e organizacional desperte para a importância de um relacionamento
adequado com os media, através de um trabalho perseverante, levado a cabo pelos
profissionais de assessoria de imprensa.
Neste estudo tentar-se-á salientar a importância do trabalho dos profissionais de
assessoria de imprensa nas Câmaras Municipais, designadamente a de Vinhais, Valpaços,
Vila Pouca de Aguiar e, em particular, Montalegre. Os municípios são motores dinâmicos que
deverão utilizar determinadas estratégias para atingir os seus fins. Quanto mais qualidade
existir nas suas ações de comunicação, melhores serão os resultados finais. A atividade
municipal existe para realizar necessidades coletivas e os seus órgãos políticos têm
obrigatoriamente de diagnosticar as necessidades locais com o intuito de as tentar sanar.
De acordo com João Correia,
a Comunicação Política é uma área vasta em expansão quer sob o ponto de vista da reﬂexão
teórica praticada nas Academias quer sob o ponto de vista da sua prática em numerosos
domínios da vida cívica (…)A política, tal como se pratica nos nossos dias, implica uma
zona de interface com a comunicação. Para caracterizar esta interface, apareceram inclusive
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neologismos ou expressões específicas como sejam «política espectáculo», «vídeopolítica», «política mediática», etc. (Correia 1998:1-2).

Aos assessores de imprensa das Câmaras Municipais compete a responsabilidade de
selecionar os canais que melhor se adequam ao município e ao objetivo delineado, tentando
sempre transmitir transparência e confiança aos seus públicos. Além disso e, dentro do
marketing municipal, cabe também a estes profissionais a responsabilidade de pesquisar
características singulares do município que possam distingui-lo dos demais e promovê-las de
forma assertória. O papel dos media nesta promoção é indubitável, pelo que deverá ser,
sempre, tido em linha de conta.

1.5.5.3. Organização de Eventos
Como já foi visto anteriormente, as relações públicas permitem conquistar a empatia
dos públicos interno e externo tornando, assim, exequível que a organização de um evento
alcance, a priori, o sucesso expectável. Luís Rasquilha (2009:35) designa os eventos como
“acontecimentos de carácter cultural e de entretenimento que cumprem um objectivo
específico de apresentação, demonstração ou partilha de informação com um público-alvo
específico (líderes de opinião, consumidores, especialistas, etc.) ”. A atividade de organização
de eventos constitui-se como uma das ferramentas das relações públicas, cuja forma de
atuação tem vindo e perder o caráter empírico e muitas vezes improvisado que a revestia até
há alguns anos atrás. Trata-se de uma área promissora, em que a sua profissionalização se
torna elementar, na busca de valor acrescentado para as organizações, cujo contributo se
torna, também, determinante na promoção e preservação do património natural, cultural,
histórico, entre outros. Para Cleusa Cesca,
tendo em conta que os cursos de relações públicas oferecem um currículo que vem ao
encontro daquilo que o «organizador de eventos» necessita para atingir seu objetivo (…)
acreditamos que o profissional de relações públicas é o que está mais preparado para
também atuar na administração de eventos nas organizações (Cesca 2008:13).

Emerge a necessidade do planeamento global de um evento, uma tarefa que encerra
uma grande complexidade, requerendo uma orientação firme e tempo suficiente, para que
todas as providências sejam devidamente delineadas e para que, durante a sua concretização,
tudo decorra em consonância com os objetivos propostos. Na planificação de um evento,
torna-se elementar considerar “o segmento económico, para o qual será voltado, sendo
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essencial a adaptação a necessidades específicas” (Fortes e Silva 2011:17). De acordo com os
mesmo autores,
Promover um evento não é tarefa que se possa realizar sem sistematização. Trata-se do
desenvolvimento de um pensamento complexo que envolve finalidades comerciais, no caso
do marketing, e também da avaliação da disposição das pessoas para o diálogo e
entendimento, no caso das relações públicas (…). Torna-se indispensável conhecer cada
denominação para que se possa extrair da classificação um tipo particular de evento,
compatível com o que se pretende empreender (Fortes e Silva 2011:16).

Na mesma ordem de ideias, José Pinho considera que
os eventos são utilizados em Relações Públicas como acontecimentos que são aproveitados
para atrair a atenção do público e da imprensa sobre a empresa. (…) Todo o evento de
Relações Públicas não pode prescindir de um rigoroso [planeamento] anterior, que deve
envolver o conjunto das pessoas ou setores necessárias para a sua realização. O profissional
de Relações Públicas torna-se, cada vez mais, um promotor de acontecimentos, dispondo de
um número considerável de eventos para serem desenvolvidos em benefício da empresa
(Pinho 1990:73).

Na organização de um evento, todos “os cargos e funções precisam ser muito bem
sistematizados em todos os estágios. As providências necessárias devem ser previstas e
tomadas por comissões estabelecidas especificamente para esse fim, podendo ser organizadas
de acordo com os departamentos envolvidos ou o pessoal disponível” (Fortes e Silva 2011:5556). Um evento constitui-se como uma estratégia de comunicação eficaz na manutenção ou
recuperação da imagem de uma organização, junto dos seus públicos de interesse, permitindo
a divulgação da marca de uma empresa, a promoção dos seus serviços ou produtos, a
potencialização das suas vendas contribuindo, ainda, para a expansão e conquista de novos
mercados. Segundo Cleusa Cesca (2008:13), “por meio do evento (…) tem-se a oportunidade
de atrair a atenção do público de interesse para a organização que o realiza”. Ainda de acordo
com a mesma autora, um “evento é um [facto] que desperta a atenção, podendo ser notícia e,
com isso, divulgar o organizador. Para as relações públicas, evento é a execução do projeto
devidamente planejado de um acontecimento, com o obejtivo de manter, elevar ou recuperar o
conceito de uma organização em seu público de interesse” (idem, 17).
A realização de um evento constitui-se como um forte diferencial competitivo e
permite a obtenção de valor acrescentado às organizações. Para Waldir Fortes e Mariângela
Silva o
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evento é uma atividade económica e social que, nascida com a civilização, acompanha a
evolução dos povos, adquirindo características representativas de cada período histórico. As
fases de desenvolvimento de um evento, desde a concepção, o [planeamento] e a
organização até à implantação, a avaliação e as providências finais, envolvem um grande
número de agentes económicos (Silva 2011:15).

Os mesmos autores salientam que, os eventos “ao dinamizar-se e incrementar-se como
atividade, passam a representar um grande estímulo para a economia nacional, fazendo
emergir uma nova indústria, que se expande e se mostra capaz de gerar lucros e empregos”
(2011:16). A organização de eventos tem vindo a assumir uma importância elementar no que
concerne à sustentabilidade das organizações. Trata-se de uma atividade que tem crescido ao
longo dos anos e, a par deste crescimento quantitativo, é claro o seu aumento qualitativo, cujo
grau de sofisticação atinge valores cada vez mais altos. É fundamental lembrar que todas as
decisões relativas a estratégias do evento variam conforme seu tipo e dimensão (Fortes e Silva
2011:55). Para este autores,
atualmente, o número e as modalidades de eventos proliferam em todas as áreas. Era de
esperar que ocorresse justamente o contrário, num momento em que os meio virtuais do
ciberespaço permitem o [contacto] de pessoas de todas as partes do mundo sem que
precisem de percorrer grandes distâncias (…). No entanto, não é o que se vê na prática. O
encontro de pessoas tem-se revestido de um significado ainda maior (…). No
relacionamento entre pessoas, a realização de eventos [impõe-se]. O que distingue cada
evento é a sua organização e a criação de oportunidades para que as pessoas mantenham um
[contacto] efetivo – de modo que se transformem em um público, tenham a oportunidade de
mostrar diferentes pontos de vista a outras pessoas e sintam, simultaneamente a reação de
todos. (idem, 15).

Tratando-se de uma área cada vez mais e melhor explorada, torna-se imperativo que a
organização de eventos prime por uma conduta qualificada, designadamente no concerne à
parte técnica e formal que a reveste, no sentido de integrar socialmente os participantes, da
melhor forma possível. A fase da divulgação encerra uma importância elementar, devendo ser
feita com a devida antecedência, de forma a garantir o cumprimento dos prazos (cf. Fortes e
Silva 2011).
Importa sublinhar que cada evento deve estar em consonância com as restantes
estratégias que integram o mix de comunicação, para que a imagem gerada nos eventos seja a
mesma que é transmitida pelas demais técnicas de comunicação.

43

Esmeralda Moreira Alves

O contributo dos media e das relações públicas para a projeção de identidades culturais

De seguida apresenta-se uma tabela que inclui o tipo de eventos mais usados pelas
organizações:

Tipologia dos Eventos
Almoços

Datas Específicas

Mesa redonda

Almoço Network

Encontros

Mostras

Banquetes

Entrevistas coletivas

Network

Brainstorming

Eventos desportivos

Oficinas

Brunch

Eventos sociais

Palestras

Casamentos

Eventos turísticos

Roadshow

Cerimónias (outras)

Excursões

Salões

Chá da Tarde

Exposições

Seminários

Coffee-break

Feiras

Shows

Colóquios

Festivais

Showcasing

Concílios

Fóruns

Simpósio

Conclaves

Happy hour

Vernissage

Concursos

Inaugurações

Videoconferências

Conferências

Jantares

Visitas e open days

Congressos

Jornadas

Workshops

Convenções

Lançamento de produtos

Debates

Leilões

Desfiles

Megaeventos

Figura nº5: Tipos de eventos- Fonte: Adaptado de Vanessa Martin (2003)

Face ao exposto, torna-se forçoso reconhecer a importância da profissionalização nas
áreas da assessoria de imprensa e da organização de eventos, na busca de resultados assertivos
e na maximização de recursos das organizações, quer seja no setor público como no privado.
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CAPÍTULO II- A INFORMAÇÃO
2.1. Os Media da Sociedade Atual
Na sociedade da informação e do conhecimento, os media encerram um papel
elementar na disseminação de informação relativa às mais vastas áreas, designadamente: a
cultural, política, social, económica, religiosa, entre outras. Os media têm o poder de
mediatizar realidades que muitas vezes desconhecemos e que passam a fazer parte do nosso
conhecimento, de uma forma cada vez mais célere.
Para Jacques Gonnet (2007), os media dizem respeito a um equipamento técnico que
permite aos indivíduos expressarem o seu pensamento, independentemente da forma e
finalidade dessa expressão. Dada a elevada quantidade de informação transmitida pelos media
num espaço de tempo cada vez mais curto, a memorização das mensagens torna-se um tarefa
extremamente complexa, cabendo a cada indivíduo a capacidade de examinar e reter apenas a
que seja do seu interesse.
Além disso, importa salientar que é recomendável que os públicos não se deixem
influir pelo poder que estes meios exercem. A par da família e da escola, os media assumem
um papel basilar na regulação social constituindo-se como agentes decisivos na escolha de
estilos de vida, sendo expectável que a sua atuação prima por uma conduta deontológica. Jean
Claude Bertrand (2002), na sua obra A Deontologia dos Media, enfatiza a importância de
garantir uma atuação ética, por parte deste meios. Este autor considera que os media deverão
cumprir com a sua principal função, a de informar dignamente a sociedade, visando garantir o
seu prestígio e autonomia. É da responsabilidade dos órgãos competentes a fiscalização da
informação transmitida pelos media, cabendo aos públicos a capacidade de a selecionar
devidamente e de denunciar eventuais abusos, a quem de direito. Como enfatiza José
Rodrigues dos Santos (1992:97), “a comunicação social não diz necessariamente ao público
como deve pensar, mas quais as questões da actualidade sobre as quais é importante ter uma
opinião, qualquer que ela seja”. O mesmo autor acrescenta que “a comunicação social [se]
transformou numa espécie de extensão cognitiva do homem” (idem, 99).
Jean Bertrand (2002) identifica como principais funções dos media, as que a seguir se
apresentam: olhar pelo meio envolvente, garantir a comunicação social, dar uma imagem do
mundo, contribuir para o entretenimento, impulsionar o consumo e, por fim, a transmissão de
mensagens culturais. Os media assumem, perante a sociedade, seis funções essenciais: a
defesa do meio ambiente; a disseminação de informação; o entretenimento; a transmissão de
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conteúdos culturais; a oferta de espaços para debate e formação de opiniões e, por último, o
incremento dos fluxos comerciais (cf. Monteiro et al. 2006).
A área de atuação dos media é muito vasta, uma vez que tanto operam a nível social,
como a nível cultural, político, comercial ou de entretenimento sendo a sua principal função a
de informar os seus públicos. Apesar de na sociedade moderna os media continuarem a
desempenhar a função atrás mencionada, há que referir a perda crescente da sua
independência, tornando-se percetível a sua manipulação pelo poder legislativo, executivo e
judicial, colocando em causa a sua autonomia enquanto espaço público, como nos elucida
João Pissarra Esteves, ao afirmar que “os media são hoje, indiscutivelmente, um dos factores
mais poderosos de transformação das estruturas do Espaço Público” (2003:56).
Jacques Gonnet (2007) distingue os seguintes tipos de media: os media autónomos
(jornais, livros, revistas, entre outros); os media de difusão (televisão e rádio) e os media de
comunicação (telefone, internet, entre outros). Na sociedade moderna, os media são
constituídos pela televisão, imprensa escrita, rádio, cinema e internet. O avanço tecnológico
promoveu a proliferação de formas de comunicar, sendo a internet o meio que mais se
desenvolveu nos últimos tempos, abrangendo grande parte da população mundial,
particularmente nas culturas de massas. A Internet permite uma comunicação interativa
obrigando os indivíduos a uma maior atividade, sendo-lhes possível deixar o seu contributo na
rede e partilhar a sua opinião com os demais cibernautas. O mediatismo que carateriza este
meio de comunicação permite que o recetor seja em simultâneo comunicador, ao partilhar a
mensagem recebida ou influenciar o comunicador dessa mensagem, muitas vezes, no
momento exato da sua transmissão.
Os meios digitais permitem ao seu público a possibilidade de fazer uma seleção dos
temas abordados, no que concerne à sua abrangência e profundidade (cf. Castells 2003). Os
meios de comunicação de massa tradicionais são unidirecionais, uma vez que um meio
permite a difusão para vários públicos que são apenas recetores da mensagem: leitores,
ouvintes ou telespetadores. Por seu turno, os meios cibernéticos permitem uma comunicação
multidirecional, permitindo um envolvimento maior dos públicos e a personalização dos
mesmos. De acordo com João Carlos Correia,
o que se ambiciona é, no plano da indústria mediática, a tentativa de pensar formas
alternativas de comunicação que privilegiem uma relação dinâmica com os públicos, aberta
à crítica e aos saberes, ao confronto de opiniões e de argumentos (...), por oposição ao
paradigma constituído pela comunicação de massas (Correia 2005: 33).
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As novas tecnologias mudaram drasticamente a forma de comunicar nos últimos
tempos, permitindo que a receção e partilha de informação ganhassem uma celeridade
surpreendente. Assistimos, ainda, a grandes mutações nos media que se iniciaram num
passado recente, tanto na imprensa escrita, como na rádio, televisão e internet. Damos como
exemplo os jornais que passaram a existir em suporte digital, a televisão que dispõe de cada
vez mais canais, a rádio que passou a ser emitida online e a internet que nos surpreende com
novas ofertas digitais a cada instante que passa.
Os media são instrumentos elementares a todas as áreas de atuação humana,
designadamente a área da ciência, saúde, social, económica e política. Foram eles que
permitiram ao ser humano um conhecimento mais aprofundado sobre o mundo, constituindose como essenciais a públicos mais informados, esclarecidos e autónomos tornando-se, por
isso, fundamentais em sociedades livres e modernas. Segundo Edgar Morin (1994), os media
disseminaram sobre o nosso planeta uma “teia de informação” que fortaleceu o
aprofundamento do conhecimento do mundo, inclusive do seu futuro. “A importância dos
media nos nossos dias é um facto absolutamente iniludível e o reconhecimento dessa
importância apresenta-se tanto mais facilitado quanto as sociedade humanas atingem níveis
mais elevados de desenvolvimento” (Esteves 2003:169).
A partir do momento em que a concorrência entre os media se tornou mais afincada,
os produtores do universo da comunicação travaram uma luta pelas audiências. A transmissão
de cultura no setor informativo ganhou, neste contexto, uma supremacia significativa, uma
vez que a sua distribuição é feita de uma forma muito célere. Elsa Costa e Silva (2004: 8)
considera que “a informação é um produto cultural, sendo uma das suas características
principais o facto de não se extinguir no acto de consumo”. Esta particularidade constitui-se
como mais uma das grandes vantagens da informação cultural.
O poder dos media, enquanto agentes de regulação cultural na nossa sociedade, a par
do sistema de educação e da família, é surpreendente, pela sua celeridade e pelo elevado
número de pessoas que alcançam, indo para além das fronteiras físicas territoriais. Cada
indivíduo reage à sua maneira aos conteúdos transmitidos pelos media, podendo-lhes dar
diferentes usos, no entanto; a “cultura de massa [é] caracterizada por um elevado grau de
nivelamento e de mobilidade” (Fernandes 1999:23). A uniformização assume um papel
fundamental na transmissão cultural uma vez que
no processo de globalização, não é somente o mundo que se torna presente a si mesmo, por
intermediação dos meios de informação e de comunicação social”, mas também é “uma
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cultura que se assume como dominante, na medida em que procura universalizar uma
particular visão do mundo (Fernandes 2002: 186-187).

Como já foi referido, os media, enquanto produtores e difusores de informação, têm a
faculdade de chegar, de uma forma rápida, a um vasto número de pessoas, assumindo um
papel categórico na representação social da realidade. Estes meios conduziram à alteração dos
processos tradicionais de criação e difusão de informação e conhecimento, conduzindo a
novas formas de socialização entre os indivíduos. Enquanto difusores de mensagens culturais,
é indubitável que os media assumem um papel preponderante enquanto formadores de opinião
e transmissores de conteúdos culturais. Este poder prende-se com a capacidade que têm em
chegar, rapidamente, a um vasto número de pessoas em simultâneo refletindo-se, aqui, a
faculdade que a Comunicação tem em promover o conhecimento cultural. Ajuíza-se, assim,
que os media sejam os grandes impulsionadores do desenvolvimento humano e os grandes
responsáveis pelo conhecimento, no que concerne a outras culturas.

2.1.1. A Televisão em Portugal
Dos vários media existentes, destaca-se aquele que é mais pertinente para esta
pesquisa: a televisão. Optou-se por este medium por não ser exequível um estudo alargado a
todos os media, por questões de espaço e de tempo e, ainda, por se considerar a televisão o
meio com maior cobertura a nível nacional.
A palavra televisão provém do grego tele (distante) e do latim visione (visão) e
construi-se como a principal fonte de informação e de entretenimento da atual sociedade
portuguesa. Os avanços tecnológicos, depois da Segunda Guerra Mundial, impulsionaram o
uso deste medium, cujos avanços têm vido a ser progressivos ao longo dos tempos e que nos
permitiram a atual qualidade no que concerne ao som, à diversidade de canais e da imagem
que é, atualmente, de alta definição. Além de referir a multidimensionalidade que reveste a
comunicação, importa sublinhar que as técnicas de apresentação da atualidade são mais
acessíveis e cativantes do que há alguns anos atrás. A televisão constitui-se como o “pontochave” da grande transformação dos nossos tempos (cf. Álvarez 2006). Conforme enfatiza
Balle (2003), esta “janela aberta para o mundo” está cada vez mais difundida, devido ao
crescente aumento das redes por cabo e por satélite.
A televisão constitui-se como um medium de extrema relevância na vida dos
portugueses, fazendo parte do seu dia-a-dia. Segundo Eduardo Marçal Grilo (2006) a
influência deste meio sobre a sociedade é notória, na medida em que faculta aos
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telespetadores uma panóplia de programações que reproduzem panoramas consternadores,
muitas vezes ética e esteticamente pouco instrutivos. A televisão institui-se como um modelo
na sociedade atual, auxiliando a determinar a relevância das notícias e a fincar os temas de
interesse da atualidade. Este detalhe, encarado como norma, enfatiza a sua importância e
“força” a imprensa escrita, em particular, a segui-la A televisão distingue-se dos restantes
media sobretudo pela particularidade da sua imagem julgando-se que, o que não é observável
através de imagens, não deverá ser considerado alvo de informação não sendo, portanto,
televisivo deixando, por conseguinte, de existir do pondo de vista mediático (cf. Ramonet
2000). Já há muito que o valor da imagem é reconhecido, para Pierre Sorlin (1997:75) os
meios de comunicação “têm vindo a divulgar o conhecimento científico (…) e despertaram
também a imaginação sobre os mistérios do mundo animal em pessoas cujo interesse é
habitualmente mais excitado por imagens sensacionais do que por inquéritos científicos” A
imagem foi ganhando um poder crescente, tendo-se revelado a preferência de um público
cada vez mais acomodado, inativo e muitas vezes desinteressado. A imagem é “literalmente
inegável” e acreditamos, com extrema facilidade, naquilo que os nossos olhos vêem, quer seja
num filme, fotografia ou televisão. Mais do que as palavras, a imagem dirige-se às massas,
por ser de fácil compreensão, reprodução passando a ser, facilmente, tema de conversa (cf.
Volkoff 2000).
É inegável que a televisão exerce uma forte influência sobre os seus telespetadores, no
entanto é de salientar que esse efeito é muito maior em públicos menos instruídos. Uma vez
que em Portugal os níveis de literacia são ainda muito baixos, onde cerca de 70% da
população não possui a escolaridade básica, o impacto da televisão é naturalmente maior
comparativamente com países cujo nível de formação seja superior. Assim, a televisão pode
constituir-se como um meio de deseducação e de perda de alguns valores elementares na
formação e desenvolvimento das crianças e adolescentes (cf. Grilo 2006).
Em Portugal, o setor audiovisual é constituído por canais públicos e privados em sinal
aberto, por cabo e através de plataformas online, tornando possível uma resposta mais
fragmentada, a públicos cada vez mais segmentados. Por um lado, é oferecido aos
telespetadores uma televisão generalista, e por outro, as ofertas diversificadas no mundo
televisivo por cabo ou pelas plataformas online, permitem ao telespetador uma seleção
autónoma e individualizada dos conteúdos que pretende ver. Francisco Cádima (2011) referese a este facto como “híbrido pós-televisivo” e Eduardo Torres (2011) chama-lhe a “era pósgeneralista”. A televisão é um meio em constante mudança, tendo passado de um “medium de
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canais” para um “medium de conteúdos e de busca” e prevê-se que, num futuro próximo,
permita a disseminação de conteúdos de forma transversal, através de suportes cada vez mais
modernos (cf. Torres 2011).
Importa sublinhar que, neste contexto mediático audiovisual, os avanços tecnológicos
obrigam a uma atenção redobrada, por parte do universo televisivo, no que concerne às
plataformas de difusão e, por outro lado, perante públicos cada vez mais exigentes, cabe a este
setor a produção de conteúdos que se ajustem às suas exigências, conforme enfatiza Eduardo
Torres (2011:30) quando afirma que “os conteúdos têm de renovar-se para servir novos
públicos”, fruto das mutações do novo mundo da tecnologia digital.
A televisão generalista mantem-se, para já, à frente da televisão por cabo, no que
respeita à preferência dos telespetadores, no entanto esta realidade está a sofrer alterações.
Embora a televisão generalista seja muitas vezes eleita pela sua função de “cimento social”
(cf. Torres 2011), existem dados que comprovam o aumento crescente do consumo de
televisão por cabo, conforme esclarece Francisco Cádima (2011:9) que acredita que “a
televisão generalista continuará inevitavelmente a perder público”. Atualmente, em Portugal,
existem quatro canais generalistas em sinal aberto: a RTP 1 e RTP 2 (Rádio e Televisão
Portuguesa), a SIC (Sociedade Independente de Comunicação) e a TVI (Televisão
Independente). Para Martins Lampreia, a televisão é um “importante meio [que] cobre todo o
País, continental e insular, e é o veículo ideal para as comunicações a nível nacional”
(Lampreia 1999:58).
As primeiras emissões experimentais de televisão em Portugal iniciaram-se em 1956,
pela Radiotelevisão Portuguesa, SARL (Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada),
sendo o seu maior acionista o Estado. Esta fase experimental caraterizou-se por apresentar
uma programação baseada em filmes, música e teatros de revista filmados (cf. Santos 2007).
Foi numa conjuntura política de ditadura que se iniciaram as emissões regulares da RTP,
em1957, fator que condicionou fortemente a atividade desta estação de televisão. Torres
(2011) afirma que, antes de 25 de abril de 1974, a televisão promovia uma visão pastoral,
além de operar como “megafone” do regime salazarista-marcelista. Na mesma linha de ideias,
Cádima (1999) sublinha que a RTP, nos seus primeiros tempos, se constituiu como o principal
porta-voz do governo da altura que era de ditadura. Com a Revolução de 25 de abril de 1974,
a RTP foi nacionalizada, após ocupação militar (idem, 1999).
A RTP 2, o segundo canal do serviço público, iniciou as suas emissões em 1968, tendo
sido na década de 90 que acabou o monopólio televisivo, década em que apareceram duas
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novas estações de televisão, ambras privadas: a SIC em 1992 e a TVI em 1993. O
aparecimento destas duas novas estações de televisão revolucionou o sistema televisivo
português, designadamente através do aumento da oferta de programas e de novas formas de
se “fazer televisão”. A Televisão Digital Terrestre (TDT), atualmente em todo o território
português, veio melhorar, de forma significativa, a qualidade de som e imagem através de
emissões em alta definição.

2.2. O Valor da Informação na Atualidade
Na atualidade, a informação constitui-se como um fator preponderante no
desenvolvimento sustentado das empresas e organizações. O uso estratégico da informação
pressupõe uma gestão adequada da mesma, perspetivando o alcance de valor acrescentado e
competitividade organizacional. O processo de gestão da informação reporta-se aos recursos
internos e externos das organizações, sendo atualmente considerada como elementar nas
atividades desenvolvidas no mundo empresarial. É responsabilidade da gestão da informação:
a receção, processamento, armazenamento, produção e distribuição do fluxo de informação,
servindo-se para tal das tecnologias disponíveis num mercado cada vez mais moderno. Todo o
processo relativo à gestão da informação deverá assentar num trabalho rigoroso, no sentido de
evitar consequências pejorativas, tornando-se imprescindível que exista uma harmonia entre
todos os setores da organização. No fundo, a gestão da informação deve potenciar, de forma
estratégica e funcional, os recursos tecnológicos, financeiros e humanos, para que o resultado
seja a oferta de conhecimento útil aos indivíduos ou organizações.
Para o devido desempenho da gestão da informação, existem diferentes recursos
disponíveis, desde as fontes, serviços, sistemas e tecnologias de informação, sendo alguns
deles ainda inacessíveis a inúmeras organizações. Contemplam-se aqui as que não tiveram,
ainda, capacidade de desenvolver competências para maximizar os recursos e rentabilizar o
fluxo de informação a que têm acesso. É sabido que em todas as vertentes profissionais e
humanas existe, forçosamente, um contacto com a informação, sendo elementar a todas as
áreas do conhecimento. A informação é um fator essencial na partilha de conhecimento nas
organizações e proporciona, a priori, a criação de ambientes propícios à aprendizagem,
favorecendo o alcance de valor acrescentado para as mesmas. Torna-se forçoso reconhecer a
importância da qualidade da informação, que está diretamente relacionada com a sua
atualidade, fiabilidade, valor, acessibilidade e rigor mas, por outro lado, não se pode negar
que a quantidade de informação também assume um papel relevante no que concerne ao
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devido desempenho da gestão da informação. Existe, atualmente, uma quantidade de
informação cada vez maior, disponível num período cada vez mais reduzido, o que exige uma
capacidade intelectual e profissional elevadas, por parte dos responsáveis desta área.
O conceito de informação é muito amplo, no entanto, esta pode ser considerada um
conjunto de dados devidamente organizados, cujo resultado é a disponibilidade de
conhecimentos úteis. Kevin McGarry (1999:4) considera que a informação “é a matéria-prima
da qual se extrai o conhecimento”. Perante a um mundo cada vez mais globalizado, em que a
concorrência foi crescendo de forma muito célere, torna-se imperativo entender a informação
como um dos recursos mais relevantes dentro de uma organização. O contributo da
informação é vital na procura de sucesso e decisório no que concerne à competitividade
empresarial. Para Almir Fernandes (2001: 23), “acesso, informação e conhecimento são
entidades cada vez mais vitais [num] mundo altamente competitivo e conectado e quem não
as conseguir estará inexoravelmente à margem de oportunidades”. Ainda no mesmo contexto,
e segundo James McGee e Laurence Prusak (1994:03), “a concorrência entre as organizações
baseia-se em sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de forma
eficaz”. Para José Rascão,
a informação pode ser usada para criar vantagens competitivas, alterar as bases da
concorrência, reduzir os custos pela automação, coordenar melhor as actividades afastadas
geograficamente, cativar os clientes pela oferta de melhor informação sobre os produtos,
pela sua qualidade e serviços prestados, e criar oportunidades de negócio. O potencial uso
da informação é grande; ao mesmo tempo o não uso, poderá ser catastrófico, pelo que a
sobrevivência das organizações vai depender do uso da informação (Rascão 2004:34).

Na atualidade, a tomada de decisões constitui-se como um processo extremamente
complexo, dada a quantidade elevada de informação disponível, o seu valor e a rapidez com
que se altera. Perante estes factos, na tomada de decisões assertivas, torna-se impreterível
atestar a atualidade da informação, cuja validade é cada vez mais curta. As fontes
desempenham, aqui, um papel preponderante, sendo expectável que acompanhem essas
mutações de forma permanente e contínua. A informação deverá ser rigorosa, de modo a
oferecer confiança na tomada de decisão e há que ter em linha de conta que o excesso de
informação disponível obriga a um processo cada vez mais exigente no que respeita à sua
filtragem, de modo a selecionar apenas a que seja relevante para cada situação em causa. A
forma como a informação é disponibilizada constitui-se como um fator de extrema
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importância, na medida em que se espera que seja de fácil consulta e que esteja disponível em
tempo oportuno.
Como já foi referido, a informação é essencial na tomada de decisões estratégicas e
ponderadas. De acordo com James McGee e Laurence Prusak, “a informação é capaz de criar
valor significativo para as organizações, possibilitando a criação de novos produtos e serviços
e aperfeiçoando a qualidade do processo decisório” (idem, 4).
A forma como a informação é armazenada foi evoluindo ao logo dos tempos, tendo
sido a escrita o primeiro suporte para a sua preservação, altura em que o papel desempenhava
uma função vital. O suportes de armazenamento foram evoluindo ao logo dos tempos
chegando aos atuais equipamentos com tecnologias cada vez mais sofisticadas. A informação
permitiu o desenvolvimento das ciências e do conhecimento, conforme nos elucida Le Coadic
(2004:27), ao considerar que “a informação é o sangue da ciência. Sem informação, a ciência
não pode se desenvolver e viver. Sem informação a pesquisa seria inútil e não existiria o
conhecimento”.
Desde a entrada até á sua saída, a informação passa por diversas fases, em que se
realizam várias operações estratégicas. Ao processamento de dados, estão ligadas as funções
que a seguir se apresentam: input, organização, processamento, armazenamento, output e
revisão. O primeiro termo referido, input, diz respeito à fase de seleção e aquisição de dados.
A ordenação consiste na organização dos dados por forma a permitir um tratamento mais
inteligível e, por sua vez, uma consulta mais fácil, rápida e acessível. O processamento diz
respeito às operações realizadas em relação ao manuseamento dos dados e o armazenamento
reporta-se à preservação dos dados que permitirá analisar os resultados da etapa anterior. O
output corresponde aos resultados obtidos, sob a forma de informação importante para os seus
recetores e, por fim, a revisão consiste na procura, retificação e supressão de eventuais lapsos
ou distanciamentos em relação aos objetivos delineados. José Rascão (2004:23) identifica as
seguintes funções básicas num sistema de dados: “o input que envolve a recolha/aquisição e
seleção dos elementos a serem processados; o tratamento, que diz respeito ao processo de
transformação dos dados em produto acabado; o output que corresponde ao produto acabado e
o armazenamento dos dados/informação”.
De acordo com Wilson Bueno a comunicação constitui-se como
estratégia e como vital para a tomada de decisões, ocupando, paulatinamente, a posição
destacada no organograma das organizações. O aumento acelerado da circulação das
informações e a convicção de que a imagem de uma empresa ou entidade é construída com
base em leituras distintas feitas por um número formidável de públicos de interesse
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(stakeholders) tornam o processo de comunicação mais complexo. O comunicador
empresarial do futuro deve estar em condições de se adaptar a um mundo em permanente e
rápida mutação (Bueno 2003:16-17).

José Rascão (2004) propõe os seguintes critérios para avaliar o valor da informação:
pertinência, oportunidade; exatidão; redução de incerteza; elemento de surpresa e
acessibilidade. Trata-se de critérios de extrema valia na tomada de decisões que podem
diferenciar as empresas em termos de oportunidades de negócio e vantagens competitivas.
Peter Drucker (2000) acredita que a “empresa ideal” deverá basear-se no conhecimento
tornando-se imprescindível contar com a presença de especialistas, que dirijam e coordenem o
seu próprio desempenho, mantendo um feedback constante com os colegas de trabalho,
clientes e com os quadros hierarquicamente superiores.
José Rascão apresenta as seguintes definições relevantes para esta temática:
Dados: são factos e ou eventos, imagens ou sons que podem ser pertinentes ou úteis para o
desempenho de uma tarefa, mas que por si só não conduzem à compreensão desse facto ou
situação(ex.: o números 3.500 é o dado).
Informação: é o dado cuja forma e conteúdo são apropriados para uma utilização particular
(ex.: 3.500 escudos são o preço de um livro), ou seja, informação é um dado útil que
permite tomar decisões e que está relacionado e ou associado a algo que nos faz sentido e
nos ajuda a compreender o facto e ou evento.
Conhecimento: é a combinação de instintos, ideias, regras e procedimentos que guiam as
acções e as decisões (Rascão 2004:22).

Perante o exposto, conclui-se que a informação se apresenta como um recurso
elementar para o alcance dos objetivos organizacionais e, por ser reutilizável, o seu custo,
apesar de elevado, pode ser diminuído. Este recurso é essencial na tomada de decisões e a sua
partilha é indispensável para a transmissão de conhecimento e criação de rentabilidade às
organizações.

2.3. Sociedade da Informação e do Conhecimento
Os progressivos e céleres avanços das TIC (Tecnologias da Informação e
Comunicação), conduziram à criação do conceito de Sociedade da Informação e do
Conhecimento. Esta nova sociedade é caraterizada por manter inter-relações constantes e
dinâmicas, onde a perceção e a interferência humana, deixaram de se limitar a ambientes
físicos, passando a coexistir o ambiente virtual, o denominado ciberespaço. Neste ambiente,
os indivíduos assumem inter-relacionamentos amplificados que beneficiam de uma
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velocidade alucinante, através de equipamentos cada vez mais sofisticados. Cria-se uma
interatividade surpreendente, sem limites territoriais, em que a maior barreira ao acesso de
informação passa a ser digital. A Internet e as tecnologias digitais conduziram a este novo
paradigma social: a Sociedade da Informação e do Conhecimento (cf. Castells 2003).
Embora exista uma relação entre os conceitos de Informação e Conhecimento, há
diferenças que os distinguem, conforme explica Denis Rezende e Aline Abreu:
informação é todo o dado trabalhado, útil, tratado, com valor significativo atribuído ou
agregado a ele, e com um sentido natural e lógico para quem usa a informação. O dado é
entendido como um elemento da informação, um conjunto de letras, números ou dígitos,
que, tomado isoladamente, não transmite nenhum conhecimento, ou seja, não contém um
significado claro. Quando a informação é “trabalhada” por pessoas e pelos recursos
computacionais, possibilitando a geração de cenários, simulações e oportunidades, pode ser
chamada de conhecimento. O conceito de conhecimento complementa o de informação
com valor relevante e de propósito definido (Resende e Abreu 2000:60).

Segundo Jorge Werthein (2000:71), “a expressão ‘sociedade da informação’ passou a
ser utilizada (…)como substituto para o conceito complexo de ‘sociedade pós-industrial’ e
como forma de transmitir o conteúdo especíﬁco do ‘novo paradigma técnicoeconômico’”. As
novas tecnologias da comunicação e da informação estão subjacentes a todas as áreas da
sociedade moderna, considerando-se o conhecimento como uma valioso fator para a criação
de valor acrescentado. A informação e o conhecimento transformaram-se na matéria-prima
essencial ao processo de produção, em que o seu uso perspetiva resultados eficientes para o
tecido empresarial. Desta forma, a capacidade intelectual passa a ser, para os recursos
humanos, um requisito elementar na seleção de pessoal. É daqui que surge o conceito de
capital intelectual, que é medido pelo nível de formação, de capacidade, de competência e de
conhecimentos de cada indivíduo. O sucesso não está apenas na aquisição de novas
tecnologias, incidindo particularmente no capital humano que cada empresa detém. Segundo
Manuel Castells (1999:21), “a geração, processamento e transmissão de informação torna -se
a principal fonte de produtividade e poder”. Ainda de acordo com o mesmo autor,
O que caracteriza a revolução tecnológica atual não é o caráter central do conhecimento e
da informação, mas a aplicação deste conhecimento e informação a aparatos de geração de
conhecimento e processamento da informação/comunicação, em um círculo de
retroalimentação acumulativa entre a inovação e seus usos”. A difusão da tecnologia
amplifica infinitamente seu poder ao se apropriar de seus usuários e redefini-los. As novas
tecnologias da informação não são apenas ferramentas para se aplicar, mas processos para
se desenvolver. (...) Pela primeira vez na história, a mente humana é uma força produtiva
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direta, não apenas um elemento decisivo do sistema de produção (idem, 2003:7).

O conhecimento não se restringe apenas à informação, apesar de ser esta a sua base.
Para que ela se transforme em conhecimento torna-se elementar um tratamento adequado da
mesma, desde a sua seleção, processamento, armazenamento atá à sua disseminação, tendo
sempre em linha de conta a importância do capital intelectual. Paralelamente ao já exposto,
importa sublinhar a importância do capital intelectual que deverá ser encarado como um fator
determinante para a competitividade das organizações, em detrimento do valor capital,
recursos e mão-de-obra, considerados, até há pouco como os fatores essenciais para o sucesso.
Neste contexto, Druker (1993:183) salienta que “no passado, as fontes de vantagem
competitiva eram o trabalho e os recursos naturais, agora (…) a chave para construir a riqueza
das nações é o conhecimento.” O património intelectual humano, constituído pelo
conhecimento, saber e inteligência de cada indivíduo, que promove a transformação de
informação em conhecimento, constitui-se como elementar num mundo cada vez mais
competitivo e globalizado, e perante públicos cada vez mais exigentes. Esta será certamente
uma forma de garantir um diferencial competitivo no tecido empresarial, salientando, ainda, o
poder inegável da Internet, enquanto veículo de difusão do conhecimento, por assumir um
caráter cada vez cada vez mais célere e intenso, numa altura em que rapidamente a
informação se torna obsoleta.

2.4. Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC)
A área da gestão da informação procura estabelecer uma relação sinergética entre a
gestão estratégica e a devida aplicação das Tecnologias de Comunicação e Informação. A
primeira preocupação prende-se, naturalmente, com a pesquisa da informação relevante a
cada empresa e, posteriormente, emerge a necessidade de delinear processos, selecionar
fontes e criar ou aperfeiçoar sistemas. As novas tecnologias apresentam-se como um
instrumento de extrema valia, no que concerne à gestão de informação, designadamente,
através da agilização dos fluxos, da potencialização na sua transmissão e da facilidade que
permite na tomada de decisões. Para José Rascão,
as tecnologias de informação e de comunicação podem ser definidas como o conjunto de
conhecimentos, de meios materiais (infra-estruturas) e de know-how, necessários à
produção, comercialização e ou utilização de bens e serviços relacionados com o
armazenamento temporário ou permanente de informação, bem como o processamento e a
comunicação da mesma (Rascão 2004:27).
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Segundo este autor, torna-se imperativo aos gestores que distingam informação para a
gestão do negócio, de tecnologias de informação e comunicação, na medida em que a
informação os auxilie na tomada de decisões, independentemente do seu suporte (idem,
2004). Conforme esclarece Wilson Bueno,
A introdução das novas tecnologias no quotidiano das organizações tem provocado
mudanças formidáveis no processo de gestão e, particularmente, nos processos
comunicacionais. Os canais de relacionamento com os públicos de interesse devem pautarse, agora, por agilidade e interatividade, e os comunicadores organizacionais devem ter a
capacidade de estabelecer estratégias que levem em conta a potencialidade da internet
(Bueno 2003: 60-61).

As tecnologias de informação e comunicação conduziram ao aparecimento de novos
modelos de produção, comunicação e gestão tendo o tecido empresarial, passado a utiliza-las
para apresentar os seus produtos e serviços. É sabido que, cada vez mais, empresas e
consumidores recorrem às TIC para a distribuição e comercialização de produtos e serviços.
As TIC apresentam-se, assim, como uma das áreas mais decisivas no que concerne ao
sucesso, criação de oportunidades de negócio e promoção das organizações, designadamente
no que respeita à sua competitividade e diferencial estratégico.
Atualmente existe uma diversidade notável de suportes tecnológicos de serventia vital,
permitindo que a humanidade possa lidar com a informação. As TIC disponibilizam uma
vasta gama de alternativas no tratamento da informação, desde a sua produção, suportes
usados, até ao seu armazenamento e partilha. Estas tecnologias permitem, ainda, uma
filtragem da informação, tendo particularmente em conta a quantidade com que a sociedade se
depara. Este processo constata-se, assim, como complexo, dificultando a seleção da
informação de interesse às organizações. Peter Drucker (2000: 11) considera que
à medida que a tecnologia avançada se torna cada vez mais dominante, precisamos
envolver-nos no processo de análise e diagnóstico – ou seja, em ‘informação’ – de maneira
ainda mais intensa, ou correr o risco de sermos engolfados pelos dados gerados [pelas]
nossas próprias atividades.

Como já foi visto, torna-se imperativo responder de forma célere e assertiva à
imprevisibilidade da globalização dos mercados e à rápida obsolescência que caracteriza a
informação. Uma informação considerada, hoje, válida pode, em poucos dias, tornar-se
obsoleta tendo em conta as inúmeras variáveis que caraterizam as economias globalizadas.
De acordo com Manuel Castells,
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as novas tecnologias permitem a transformação das linhas de montagem típicas da grande
empresa em unidades de produção de fácil programação que podem atender às variações do
mercado «flexibilidade do produto» e das transformações tecnológicas ‘flexibilidade do
processo (Castells 1999:176).

Perante a necessidade vital de lutar pela competitividade e sobrevivência, as
organizações vêm-se obrigadas a valorizar a criação de ambientes propícios à conceção,
disponibilização e partilha de conhecimento. Neste contexto, Manuel Castells defende que
transmissão informal de informação, conhecimento tácito da companhia, dinâmica de
grupo e economias de escala para equipamento avançado de telecomunicações parecem
estar entre os elementos-chave subjacentes ao crescimento dessas ‘fábricas de comunicação
eletrônica’ que se tornam uma nova forma de local de trabalho na economia da Internet
(idem, 191).

A utilização da informática no mundo organizacional tem vindo a provocar mudanças
acentuadas nas formas de comunicar da sociedade. O uso de sistemas informáticos e da
Internet constituem-se como elementos essenciais no trabalho de equipa e favorecem um
melhor inter-relacionamento entre os vários setores e hierarquias das empresas,
particularmente porque, com este avanço tecnológico, o tempo e a distância deixaram de ser
um obstáculo. Neste sentido, Alvin Toffler afirma que
o computador também está começando a remodelar nossas programações e mesmo nossa
concepção de tempo. Com efeito, é o computador que tem tornado o tempo flexível viável
em grandes organizações. Em seus aspectos mais simples, facilita o entrelaçamento de
milhares de horários flexíveis personalizados. Mas também altera os nossos padrões de
comunicações no tempo, permitindo-nos acesso a dados e trocá-los ‘sincronicamente’ como
‘assincronicamente’ (Toffler 2001:253).

As TIC permitem ligar a sociedade, abolindo fronteiras territoriais e de tempo, de uma
forma flexível e ágil, uma realidade impensável até ao seu aparecimento. As novas
tecnologias de informação e comunicação, em particular a Internet, constituem-se como a
principal ferramenta na distribuição e partilha de informação. Trata-se de um diferencial
competitivo, que permite às organizações a possibilidade de se servirem de recursos globais
para desenvolver tarefas locais, através de sistemas informáticos ligados ou não à Internet,
como enfatiza Manuel Castells:
Negócio eletrônico não é negócio conduzido exclusivamente online, mas uma nova forma
de condução de negócios, todo tipo de negócio, pela, com e na Internet, e outras redes de
computadores – com várias formas de conexão com processos locais de produção e
transações físicas (Catells 2003:87).
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O diferencial competitivo das empresas assenta, cada vez mais, na capacidade de
domínio da informação. É sabido que os desafios são cada vez maiores e a celeridade na
tomada de decisões ponderadas e assertivas encerra uma preponderância fulcral no sucesso
organizacional, tornando-se determinante a partilha eficaz do conhecimento. As TIC
constituem-se, aqui, como elemento chave, no sentido de coadunarem todos estes requisitos,
que se consideram elementares no sucesso das organizações. No mundo organizacional, a
informação encerra um valor determinante na área da gestão, na medida em que se assume
como um recurso imprescindível, quer seja ao nível interno como ao nível externo das
organizações. A credibilidade e a qualidade da informação são elementos decisórios para que
a organização crie diferencial competitivo e se distinga da concorrência. A informação
assume um efeito multiplicador, contribuindo para a projeção de todos os setores de atividade
humana, desde a economia à política, passando pela área social, cultural e tecnológica.
Na chamada Sociedade de Informação e do Conhecimento, o acesso à informação e a
competência de a multiplicar em conhecimento útil são fatores elementares para o alcance de
sucesso, num mundo cada vez mais moderno, competitivo e globalizado.
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CAPÍTULO III – CULTURA E IDENTIDADES CULTURAIS
O conceito de cultura não assumiu, ainda, uma definição universalmente aceite, no
entanto, é possível observar algum consenso em determinados aspetos, designadamente por se
considerar, de forma geral, de um sistema simbólico relacionado com ideias, valores e por ter
uma postura mental coletiva, cujos símbolos diferem de grupo para grupo (cf. Kuper 2002 cit.
in Barretto 2007). Para António José Saraiva, cultura é “todo o conjunto de actividades
lúdicas ou utilitárias, afectivas e intelectuais que caracterizam, especificamente, um
determinado povo” (Saraiva 1993:11). Hutnyk, recorre a uma narração metafórica, para
definir este conceito, considerando que
a cultura é parque de diversões e mercadoria, é o refinado e o profundo e o mundano e o
extremo. Está cruzada, simultaneamente, pela identidade, pela tradição e pela mudança. É a
canção de ninar e a sinfonia em CD, assim como um usuário de drogas quando se injecta. É
a colecção de tigelas e panelas…e todo o mencionado até à venda. É o que nos faz humanos
(…) não é algo separado da política, do comércio, da religião ou do ódio (…) que é cultura
também (Hutnyk 2006:357 cit. In Barretto 2007:19).

Margarita Barretto refere-se ao conceito de cultura de forma ampla e transversal na
sociedade contemporânea, considerando que
A cultura tem grande influência no funcionamento da sociedade, tanto que é possível falar
de cultura política, cultura organizacional, etc. Ao mesmo tempo está cada dia mais claro
que não se pode pensar em cultura, sem pensar em processos políticos e sociais mais
amplos, o que leva a que comercialização da cultura, em alguns momentos vista como algo
estranho e até condenável, passe a ser vista com mais naturalidade, dado que ela faz parte
da sociedade contemporânea (Barretto 2007:19).

Ana Reis enaltece a importância da valorização da área cultural, por parte dos
indivíduos, enfatizando que
de nada adianta ter tempo livre, se não houver vontade de aplicar esse tempo em algo
relacionado à esfera cultural, se as pessoas não sentirem que a cultura é algo que permeia,
envolve, transpassa e enriquece seus dias. Mais do que simplesmente ter tempo livre,
assumir que as pessoas irão dedica-lo à cultura pressupõe que haja um interesse delas pela
área cultural e que, na “concorrência” por um tempo limitado, a cultura ocupe posição de
destaque (Reis 2003:21).

Os humanistas, em particular os da escola alemã, fizeram muito tempo a distinção
entre civilização e cultura. Para o sociólogo Alfred Weber, a cultura correspondia a algo fora
do mundo material da civilização, estando unicamente relacionado com as arte e religião,
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enquanto que o sociólogo Karl Mannheim considerava que as produções culturais tinham
origem em situações sociais pelo que deveriam ser encaradas como manifestações de
interesses políticos ou económicos. No início do século XX, Freud negou-se fazer a distinção
entre civilização e cultura (cf. Barretto 2002), tratando-se de dois termos inevitavelmente
ligados.
No que concerne à identidade cultural, importa sublinhar o facto de permitir a
identificação e diferenciação dos diversos indivíduos de uma sociedade, estando estritamente
ligada aos hábitos, costumes, tradições e crenças, bem como ao modo de vida de determinado
povo. Convém salientar, ainda, o intrínseco sentimento de pertença, por parte dos indivíduos a
uma sociedade ou comunidade. Manuel Castells (1999: 22-23) define identidade cultural
como “o processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda,
um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras
fontes de significado”. O processo de criação de uma identidade cultural é dinâmico, na
medida em que a sua construção é contínua e tem como base várias fontes dispersas no espaço
e no tempo, não se apresentando, nos nossos dias, de forma nítida, definida e concreta. Esta
falta de nitidez prende-se com o facto das identidades culturais estarem inseridas numa
dinâmica que assume constantes mutações, em consequência do processo de globalização.
De acordo com Stuart Hall, os sujeitos deixaram de ter uma identidade unificada e
estável, tornando-se fragmentados, na medida em que passaram a ser compostos por várias
identidades, muitas vezes contraditórias ou “não-resolvidas” (cf. Hall 2006). O processo de
globalização

e

consequente

desenvolvimento

tecnológico,

aceleraram

o

binómio

espaço/tempo, proporcionando um maior relacionamento entre os indivíduos, fomentando,
ainda, o aumento das relações socioculturais, através de plataformas digitais. Stuart Hall
(2006), reconhece, no mundo moderno, uma forte alteração nas estruturas tradicionais, onde
inclui a alteração dos quadros de referências que integram os indivíduos num mundo social e
cultural globalizado. Segundo este autor, o processo de globalização alterou profundamente o
sistema social e as estruturas, anteriormente, encaradas como estáveis.
Cabe observar que, no atual mundo moderno, as atividades económicas, também
globalizadas, deram lugar a uma sociedade caraterizada pela instabilidade e flexibildade
profissional e laboral , passando a organizar-se em rede, onde o espaço virtual permitiu um
maior interrelacionamento social e cultural. Esta nova forma de organização social estendeuse à sociedade em geral, conduzindo a grandes transformações nas mais vastas áreas de
atuação humana contribuindo, assim para a criação de um “mundo novo” onde as identidades
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deixaram de ser sólidas e as fronteiras socias passaram a ser menos definidas (Castells 1999).
É este quadro de indefinição e mutação constante que coloca os indivíduos perante uma crise
de identidade (cf. Hall 2006). O processo de globalização encurtou distâncias e acelarou a
velocidade da dissiminção da informação, permitindo que determinados aconteciementos
locais cheguem, de forma cada vez mais célere, a todos os pontos do mundo (idem, 2006).
Dentro desta temática, Georges Balandier (1997: 11) salienta que “a máquina se interpõe nas
relações sociais, torna-se constitutiva delas. A máquina programada cria a sociedade
programada; reduz o lugar do empírico, do aleatório das escolhas e das decisões, tornando-se
progressivamente formuladora de normas”. O mesmo autor sublinha que “há mecanismos de
controle na sociedade aberta, semelhantes a um animal numa reserva. Carregamos inúmeras
coleiras eletrónicas” (idem, 224). Trata-se de uma sociedade globalizada, muito dependente
do que os media lhe mostram, meios que passam a assumir um papel determinante na
dissiminação de informação, substituindo a transmissão de conhecimento e tradições, antes
passados de geração em geração.
Ainda dentro deste contexto, Stuart Hall sublinha que a globalização fez emergir o
conceito de identidade híbrida, considerando que o sujeito pós-moderno não tem uma
“identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma «celebração móvel»:
formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados
ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam.” (Hall 1998: 12-13). Desta forma, a
identidade passa a ser formada pela indústria cultural, deixando para trás o trivial
relacionamento entre os sujeitos e a sociedade (idem, 1998). Este autor acredita que, embora
os sujeitos estejam recetivos para aceitar a cultura globalizada, também se preocupam com as
suas identidades regionais, esforçando-se para que estas possam coexistir a par das várias
identidades globais disponibilizadas pela indústria cultural. Para Stuart Hall (1998: 51), “as
culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre ‘a nação’, sentidos com os quais podemos nos
identiﬁcar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas estórias que são contadas
sobre a nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são
construídas”.
Na consolidação da sociedade global não significa que a cultura tenha assumido um
caráter de uniformidade. Apenas se padronizaram, de forma universal, alguns hábitos
fomentados sobretudo pelos media da sociedade moderna, que passaram a chegar aos mais
variados públicos num período de tempo cada vez mais curto. Embora o processo de
globalização tenha promovido a abolição das fronteiras geográficas, a homogeneização do
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mundo e a padronização cultural abriu, também, caminho para a reinvenção das tradições,
singularidades e ineditismos locais. Desta forma, a cultura regional assume uma importância
fulcral no que respeita à diferenciação e visibilidade de determinadas regiões.
Contrariando a dinâmica do processo de globalização, é notória a procura crescente
por culturas autênticas e singulares, que permitam uma diferenciação e destaque no atual
mundo moderno. Se por um lado os sujeitos são confrontados com um panorama de
massificação, por outro, e num âmbito mais particular, dão-se conta que cada vez é mais
emergente criar e mostrar diferenças, a nível regional. “Na verdade, trata-se de um
universalismo através do particularismo e um particularismo através de um universalismo”
(Hall 2006:57). A ambiguidade que reveste este processo, conduziu à necessidade de proceder
à devida segmentação dos públicos das mais diversas áreas: política, empresarial, cultural,
religiosa entre outras. Emerge a procura pela diferenciação e pelo autêntico, por forma a ir de
encontro a segmentos cada vez mais individualizados.
Na área cultural, a busca pela autenticidade, constitui-se como um fator determinante
na busca de resultados assertórios. Neste sentido,
(…) [aprofunda-se] um sentimento de nostalgia diante do autêntico, supostamente perdido,
engolido pelo mundo artificializado das tecnologias, que só pode ser recuperado a partir de
um duplo movimento: por meio do incremento das interações face a face e por meio da
revalorização das culturas vistas como “não contaminadas” pelo racionalismo ocidental
(Freire-Medeiros 2009:44).

Segundo Ana Reis,
A comunidade empresarial, seja pública ou privada, apercebe-se cada vez mais da
complementaridade que a cultura proporciona à sua estratégia de comunicação e à sua
forma de atuação na sociedade, investindo em ritmo vertiginoso nos mais variados tipos de
projetos culturais. E a comunidade (…) recebe a cada dia um leque maior de opções
culturais vê acrescido o orgulho de pertencer a um determinado povo e responde [num]
ciclo virtuoso ao resgate da sua própria identidade (Reis 2003:1).

A redescoberta e revalorização de tradições, marcadas pelo sentimento de
diferenciação e pertença a determinada comunidade regional, constituem-se como fatores
preponderantes, por auxiliarem a recuperar e cimentar a identidade local, havendo ainda aqui
espaço para a invenção de reinvenção de hábitos e costumes. De acordo com Stuart Hall
(2006) existem evidências de um enfraquecimento da identificação com a cultura nacional
que se mantém forte, particularmente no que respeita a direitos legais de cidadania, no
entanto, é observável que as identidades locais, regionais e comunitárias têm assumido uma
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importância crescente. Tendo em linha de conta a sociedade globalizada em que vivemos, esta
pesquisa visa perceber, de que modo a cultura regional, assente em valores de singularidade e
diferenciação, é capaz de assumir uma projeção com reconhecimento a nível nacional, criando
em simultâneo, valor acrescentado às economias regionais.
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CAPÍTULO IV - CARATERIZAÇÃO DA REGIÃO DE TRÁS-OSMONTES E ALTO DOURO
4.1. Breve Caraterização da Região Transmontana
A região de Trás-os-Montes e Alto Douro situa-se a Norte de Portugal e confina com
as regiões do Minho, Douro Litoral, Beira Alta e com a Espanha. Esta região é composta
pelos distritos de Bragança e Vila Real e alguns concelhos do distrito de Viseu e da Guarda.
Trás-os-Montes e Alto Douro carateriza-se por possuir um débil tecido empresarial, sendo
fundamentalmente uma região rural, cujos mercados são maioritariamente regionais e locais.
Trás-os-Montes e Alto Douro caracteriza-se, ainda, por fracas acessibilidades, embora a
recente construção de novas vias de acesso – autoestradas, itinerários complementares,
estradas nacionais e municipais, contrariem esse apanágio. Trás-os-Montes e Alto Douro
encerra uma diversidade admirável a vários níveis, tais como o da história, da cultura, da
natureza, da paisagem, da gastronomia e dos vinhos, todos eles fatores que proporcionam
diversas oportunidades de negócio, aliados à melhoria significativa das suas acessibilidades.
Trás-os-Montes é uma região fortemente marcada por uma paisagem de contrastes:
serras e penhascos que são, em simultâneo, deslumbrantes e assustadoras. Estes cenários
“confundem os sentidos”, conforme descreveu Miguel Torga, referindo-se à região
transmontana: “que penedo falou? Que terror respeitoso se apodera de nós? Mas de nada vale
interrogar o grande oceano megalítico porque o nume invisível ordena: - Entre! A gente entra
e já está no Reino Maravilhoso” (Torga 2001:29-30).
Neste trabalho, serão apresentados os exemplos de quatro concelhos transmontanos
que foram capazes de criar, no tempo certo, marcas culturais com autenticidade e tiveram a
capacidade de as promover de forma assertórica. Foram selecionados quatro concelhos que
tenham já conquistado uma denominação cultural, reconhecida a nível nacional: Montalegre –
a Capital do Misticismo; Vinhais – a Capital do Fumeiro; Valpaços- a Capital do Folar e Vila
Pouca de Aguiar – a Capital do Granito. Terá sido a consistência de um trabalho perseverante,
no âmbito das relações públicas, designadamente nas áreas da assessoria de imprensa e da
organização de eventos, levadas a cabo pelas respetivas Câmaras Municipais, que resultaram
na construção de marcas culturais autênticas, que muito têm contribuído para o
desenvolvimento económico da região transmontana.
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4.2. Valpaços – A Capital do Folar

Figura nº 6 – XV Feira do Folar em Valpaços – março de 2013

Valpaços é um concelho transmontano constituído por 31 freguesias, situa-se no Norte
do país, na denominada Terra Quente e faz parte integrante do distrito de Vila Real. Confina
com os concelhos de Chaves, Mirandela, Vinhais, Murça, Mirandela e Vila Pouca de Aguiar 1.
Este concelho vive essencialmente da agricultura, designadamente da produção de azeite,
vinho e castanha, estando ainda na base da sua economia o comércio e os serviços. Valpaços
destaca-se pela sua gastronomia, particularmente pelo folar, que é um género de bola de
carne, confecionada com farinha, ovos, azeite e enchidos regionais e muito apreciada a nível
nacional. Foi esta receita, passada de geração em geração, que conduziu à eleição deste
concelho como a “Capital do Folar”, paralelamente com a organização de uma feira
gastronómica anual, a “Feira do Folar”. “O evoluir do certame, de tornar Valpaços a “Capital
do Folar”, de tornar o folar de Valpaços conhecido, deve-se a um conjunto de fatores, entre
eles a divulgação nos diferentes órgãos e meios” (Mata 2013). A “Feira do Folar” completou
em 2013 a sua XV edição, nos dias 22, 23 e 24 de março. “A primeira edição da Feira do
Folar de Valpaços realizou-se em 1998, no fim-de-semana de Ramos, na antecedência da
Páscoa, como é tradição” (Idem, 2013).
Este evento leva até Valpaços milhares de visitantes e ali concentra o melhor da
gastronomia valpacense, onde se podem encontrar dezenas de expositores de folares, azeite,
vinho, bolo podre, mel, compotas, azeitonas, frutos secos e artesanato.

____________________
1

Informação disponível no sítio do Município de Valpaços, em

http://www.valpacos.pt/portalnovo/enquadramento-geografico (consultado em 1 de outubro de 2012)
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Este evento foi divulgado em conferências de imprensa e encontros fora de Valpaços,
como por exemplo na
Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa ou Braga. Foi uma ação feita logo na
primeira edição e trouxe uma autêntica romaria à então ainda vila de Valpaços. O espaço
onde foi realizado primeiramente o evento foi pequeno para acolher tantas pessoas, que
esgotaram os produtos que se encontravam à venda, cujos proprietários dos stands tinham
participado ainda com alguma desconfiança (Mata 2013).

Fazem, ainda, parte deste certame, espetáculos de música tradicional, ranchos
folclóricos, tasquinhas regionais e outras atividades socioculturais, constituindo-se como
principal objetivo deste evento, a preservação da cultura local e a valorização dos produtos
regionais, desde o artesanato, gastronomia aos produtos agrícolas. A “Feira do Folar” é
elementar para a economia deste concelho, tendo recebido na sua XV edição cerca de 65 mil
visitantes, onde se vendem toneladas deste produto e cujo volume de negócios terá rondado 1
milhão de euros. O folar é vendido, também, ao longo do ano, sendo também um produto
muito exportado 2. Cátia Mata, a assessora de imprensa que presta serviços à Câmara
Municipal de Valpaços, como freelancer, sublinha que “existem pessoas que começaram a
produzir produtos endógenos para participar na Feira do Folar de Valpaços. Hoje têm
empresas e trabalham durante o resto do ano (2013).
A Câmara Municipal de Valpaços tenciona reforçar a aposta neste certame, visando a
criação de um espaço cada vez mais dinâmico, que promova a oportunidade para novos
negócios e fomente a dinamização do comércio local e do turismo 3. Para tal, um gabinete de
comunicação será elementar no sentido de melhorar a qualidade dos eventos e obter um
consequente aumento da cobertura jornalística. Cátia Mata (2013) corrobora desta opinião,
considerando que “um Gabinete de Comunicação e uma autarquia moderna querem sempre
fazer mais e melhor e explorar outras formas de engrandecer o evento. A imagem que se faz
transparecer do que quer que seja organizado deve ser, criteriosamente bem cuidada”.

____________________
2

Informação disponível no sítio da RTP Notícias, em

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=188809&tm=&layout=122&visual=61 (consultado em 1 de outubro
de 2013)
3

Informação disponível no sítio do Diário do Alto Tâmega e Barroso, em http://diarioatual.com/?p=50091

(consultado em 3 de outubro de 2013)
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A assessora acrescenta que na organização de um evento “há muito trabalho para fazer
e muitas ações a colocar em prática para a melhoria da qualidade do evento e consequente
aumento da cobertura jornalística” (idem, 2013). Cátia Mata considera a qualidade do evento
um fator preponderante para a cobertura jornalística do mesmo confirmando que esta tem
vindo a crescer ao longo dos anos e acrescenta que
independentemente do valor que é encaminhado para a publicidade, por parte da
organização, e de um menor número de órgãos de comunicação em determinados
concelhos, outros vão surgindo e fazem com que o objectivo em termos de mediatização do
evento seja amplamente alcançado. A TSF, por exemplo, é um dos órgãos assíduos na Feira
do Folar de Valpaços, bem como o Programa Praça da Alegria, entre muitos outros (Mata
2013).

Já faz parte integrante deste certame o “Raid TT – Rota do Folar” que contou a sua X
edição, na última “Feira do Folar” de 2013. Este Raid é uma organização que fica a cargo do
grupo “Usprigozus Clube TT de Vilarandelo” e que se junta ao evento da “Feira do Folar”,
certamente com o intuito de fortalecer a notoriedade do concelho. O “Raid TT – Rota do
Folar” tem vindo a contar com um número crescente de participantes, oriundos de vários
pontos do país, tendo já conquistado a simpatia de intervenientes europeus, designadamente
da vizinha Espanha, que contabilizou na edição de 2013 cerca de 50 participantes e da França
que registou 7 presenças 4. Esta é uma forma de complementar o evento e atrair mais
visitantes.
Na divulgação deste evento, os instrumentos de assessoria utilizados são o press
release, conferência de imprensa, contactos telefónicos, e-mails, eventos, clipping. Para Cátia
Mata (2013) “todos são importantes e quase indissociáveis, mas talvez a conferência de
imprensa e o contacto telefónico”, sejam os mais eficientes e aqueles que privilegia.

____________________
4

Informação disponível no sítio do Off Road, em http://www.offroad4x4.pt/x-raid-da-rota-do-folar/ (consultado

em231 de outubro de 2013)
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Segundo esta assessora, a televisão, que tem marcado presença assídua, nas últimas
edições do evento, constitui-se como um meio determinante na divulgação do evento a nível
nacional, por ser o meio
que “atinge” mais pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, ao fazer-se publicidade um
minuto numa televisão, podemos dispensar mais publicidade em jornais, rádios, etc. A
televisão, aliada a uma rede social, hoje em dia, seria mais que suficiente para informar
sobre determinado assunto o maior número de pessoas (Mata 2013).

A assessora Cátia Mata diz manter um bom relacionamento e de respeito mútuo, com
os jornalistas da televisão alegando que “precisamos de todos e todos precisam de nós. É uma
marca, produto, região que ‘queremos vender’ e esse é o trabalho deles, ‘divulgar, comprar a
ideia’ ” (Idem, 2013). A assessora acrescenta que quando existe, entre assessores e jornalistas
uma “relação mais próxima, as pessoas estão mais acessíveis para ambos os lados. Já precisei
de um jornalista ‘de uma hora para a outra’, como se costuma dizer, e os jornalistas também
já me ligaram para obter informações sobre assuntos ‘extra autarquia’ ” (Idem, 2013).
A Câmara Municipal de Valpaços não possui Gabinete de Comunicação e conta com o
apoio da assessora de imprensa Cátia Mata como freelancer, não sendo, desta forma possível
um contacto imediato com a mesma, através dos números de telefone desta autarquia.
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4.3. Vinhais – A Capital do Fumeiro

Figura nº 7 - XXXIII Feira do Fumeiro em Vinhais – fevereiro de 2013

Vinhais é um concelho do nordeste transmontano que pertence ao distrito de Bragança
e é composto por 35 freguesias. Situado na denominada Terra Fria em pleno em pleno Parque
Natural de Montesinho, a natureza assume um papel elementar na oferta de várias atividades,
organizadas na região, particularmente no parque biológico, considerado um dos mais ricos
do país. Vinhais é um concelho ligado essencialmente à agricultura, pecuária, natureza,
gastronomia e pequena e média indústria, com particular enfoque para a produção de castanha
e a criação do porco bísaro 5.
O porco bísaro tem origem no porco céltico, sendo uma das poucas raças de porcos
autótones em Portugal e é a base do famoso fumeiro de Vinhais. Trata-se de um animal de
grande tamanho, podendo atingir mais de um metro de altura e metro e meio de comprimento.
que é alimentado à base de produtos naturais, produzidos na região, contribuindo para a
produção de uma carne de excelência. O fumeiro de Vinhais tem Proteção Comunitária IGPIndicação Geográfica Protegida, atribuída pela União Europeia garantindo, assim, a
certificação de qualidade. 6

____________________
5

Informação disponível no sítio da “Corane, em http://www.corane.pt/territorio/ (consultado em 30 de outubro

de 2013)
6

Informação disponível no sítio do “Notícias do Douro”, em http://concelhos.dodouro.com/jornal/vinhais.asp

(consultado em 30 de outubro de 2013)
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Eleita como a Capital do Fumeiro, Vinhais organiza o evento “Feira do Fumeiro”
desde 1981, espaço onde centenas de produtores dispõem para venda uma variedade imensa
de enchidos, confecionados com recurso à carne do porco bísaro, dos quais se destacam os
salpicões, chouriças de carne, butelos, alheiras, chouriços azedos, chouriças doces e
presuntos.
Neste evento, é também possível encontrar outros produtos naturais da região,
artesanato, produtos gourmet, espetáculos musicais, lutas de touros, tasquinhas e outras
atividades socioculturais 7.
Em fevereiro de 2013, a “Feira do Fumeiro” completou a sua XXXIII edição e
acolheu cerca de 50 mil visitantes nacionais e espanhóis, onde foram vendidas toneladas de
fumeiro e cuja faturação terá rondado os 820 mil euros 8. O fumeiro é fundamental para a
economia local, contribuindo para a criação de 310 postos de trabalho diretos num concelho
onde uma elevada percentagem da população vive da agricultura. O fumeiro de Vinhais já
conquistou o mercado nacional, sendo também um produto muito exportado 9.
Com vista à promoção, desenvolvimento, incrementação e comercialização do fumeiro
de Vinhais, foi criada em 2013 a “Confraria do Porco Bísaro e do Fumeiro de Vinhais”. O
arranque da “Feira do Fumeiro”, em 2013, foi marcado pela cerimónia de entronização dos
33 confrades que constituem a “Confraria do Porco Bísaro e do Fumeiro de Vinhais”, cuja
grã-mestre é a engenheira zootécnica Carla Alves, a pessoa responsável pela organização da
“Feira do Fumeiro”, sendo também a coordenadora da Associação Nacional de Criadores de
Suínos de Raça Bísara –ANCSRB 10.

_____________________
7

Informação disponível no sítio da “Feira do Fumeiro de Vinhais”, em http://www.fumeiro.org/a-feira/historia/
(consultado em 23 de outubro de 2013)
8

Informação disponível no sítio da “Sapo Notícias”, em http://noticias.sapo.pt/economia/artigo/enchidosalimentam-a-economia-ru_5536.html (consultado em 23 de outubro de 2013)
9
Informação disponível no sítio da “RTP Notícias”, em
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=626737&tm=6&layout=122&visual=61 (consultado em 23 de
outubro de 2013)
10

Informação disponível no sítio da “Rádio Brigantina”, em
http://www.brigantia.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=8821&Itemid=43 (consultado em 23 de
outubro de 2013)
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De acordo com o vereador da cultura de Vinhais, Marcelo Afonso, a Câmara
Municipal de Vinhais está neste momento a criar um gabinete de comunicação e imagem,
pelo que a entrevista foi dirigida ao atual responsável pela comunicação do município, Pedro
Miranda, chefe do gabinete da presidência. Nesta entrevista, foi possível perceber que a
Televisão faz a cobertura do evento “Feira do Fumeiro” desde a década de 90. Pedro Miranda
(2013) diz manter um relacionamento de cooperação com os jornalistas, considerando-o de
elevada importância.
As técnicas de comunicação de marketing atualmente utilizadas na divulgação do
evento são:
a definição e sistematização da marca de identificação nos próprios produtos de fumeiro
(embalagens); publicidade no local de venda (PLV); nos pontos de venda (sinalética); nos
media; sob qualquer expressão; objectos com vocação publi–promocional. Os instrumentos
de assessoria de imprensa usados neste certame são os seguintes: referência na imprensa /
rádio/ TV; conferências; dossiers de imprensa da iniciativa de relações públicas ou
assessores de imprensa: gravações de emissões de TV ou Rádio, Internet. Para Pedro
Miranda, todos os instrumentos são importantes e “todos são poucos” (idem,2013).

As respostas à entrevista realizada foram curtas, não permitindo uma análise
devidamente aprofundada da mesma. No entanto, o facto deste município estar agora a criar o
gabinete de comunicação e imagem, poderá denotar que houve uma consciencialização dessa
necessidade.
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4.4. Vila Pouca de Aguiar – A Capital do Granito

Figura nº 8 - “Arrastão da Grande Pedra” na “Feira do Granito e do Concelho” em Vila Pouca de
Aguiar

Vila Pouca de Aguiar é um vila do Alto Tâmega, uma sub-região de Trás os Montes e
Alto Douro e pertence ao Distrito de Vila Real. É um concelho circundado pelas serras do
Alvão e da Padrela característica favorável à criação de gado, possuindo ainda um vale fértil
que fomenta a prática da agricultura e agropecuária. Os principais atrativos desta vila são os
seguintes: o Monumento Nacional do Castelo de Aguiar da Pena, o milenar Complexo
Mineiro Romano de Tresminas e respetivo parque arqueológico, as centenárias termas das
Pedras Salgadas, a barragem da Falperra, Dólmenes do Alvão, igrejas, sepulturas e pontes
medievais, canastros ou relógios de sol, a caça e a pesca11. A exploração do granito constituise como elementar para economia desta região, sendo já considerada como a “pedra preciosa”
de Vila Pouca de Aguiar, tendo sido este o mote para a realização do certame “Feira do
Granito e do Concelho” cuja 1ª edição decorreu em junho de 2002 e tem como principal
objetivo a promoção do granito, designadamente na criação de novas oportunidades de
negócio e na conquista de novos mercados.
A realização deste certame, a partir de 2002, elegeu Vila Pouca de Aguiar como a
“Capital do Granito” e tem vindo a ver aumentar o número de visitantes a cada ano. São
vários os instrumentos de assessoria utilizados na Feira do Granito, destacando-se os
seguintes: conferência de imprensa, comunicado de imprensa, contacto telefónico, newsletter
e sms (cf. Lamas 2013).
____________________
11

Informação disponível no Facebook do Município de Vila Pouca de Aguiar, em

https://www.facebook.com/pages/Vila-Pouca-de-AguiarMunic%C3%ADpio/163921957001321?id=163921957001321&sk=info (consultado no dia 24 de setembro de
2013)
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A organização deste evento tem vindo a sofrer alterações ao logo dos anos,
destacando-se “o arrastão da grande pedra”, um momento que passou a fazer parte integrante
do certame desde junho de2011. O “Arrastão” consiste na deslocação de uma pedra com cerca
de 13 toneladas, através da força humana, com base em métodos milenares de transporte de
pesos. A intenção é recriar a tradição antiga de arrastar pedras para a construção de
monumentos e habitações e conta atualmente com a colaboração dos visitantes e dos
moradores das freguesias deste concelho. O “Arrastão da Grande Pedra” é destinado ao
público adulto, existindo também o “Arrastão da Pequena Pedra” para o público jovem. Para
auxiliar no arrastão desta pedra de granito maciço da serrania os participantes contam com a
ajuda da “poção mágica” (licor à base de aguardente), da sopa da pedra e da recreação cultural
com animação.12
A “Feira do Granito e do Concelho” tem vindo a ter cobertura jornalística desde a sua
primeira edição conforme João Lamas, o assessor de imprensa do município de Vila Pouca de
Aguiar que afirma que a Televisão fez a cobertura deste evento
logo após as primeiras edições da feira, ainda que de forma tímida. Todavia, o aumento da
visibilidade junto dos média e os acontecimentos integrados no evento atraíram mais a
televisão que, progressivamente, passa a fazer cobertura do evento, bem como da temática
que o sustenta. A edição mais recente da feira, de 20 a 23 de junho de 2013, foi a que
obteve mais impacto na televisão, com reportagens de antevisão nos três principais canais
nacionais e que também marcaram presença na Feira (Lamas 2013).

O assessor da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar entende que é importante
conjugar a escrita com a oralidade, acrescentando que o contacto interpessoal é apoiado em
informação escrita sobre o evento (cf. Lamas 2013). A qualidade percebida de um evento
constitui-se como um fator preponderante para a cobertura jornalística do mesmo, pelo que, se
torna elementar a profissionalização desta área das relações públicas, no sentido de ir
respondendo às expectativas dos públicos, designadamente os visitantes e os media. João
Lamas (idem, 2013) refere o exemplo concreto a Feira do Granito, em que o Arrastão da
Pedra, integrado neste certame em 2011, contribuiu para o impulso do mesmo, não só pela
capacidade de envolver os visitantes, como também por atrair os órgãos de comunicação
social.

____________________
12

Informação disponível no sítio da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, em http://www.cm-

vpaguiar.pt/index.php?pid=300&nid=150 (consultado no dia 24 de setembro de 2013)
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João Cláudio Pimentel Lamas considera que a profissionalização do gabinete de
comunicação na autarquia onde trabalha contribui para a realização de um trabalho mais
eficiente. O assessor acrescenta que, no caso da “Feira do Granito e do Concelho”, “o
gabinete de imprensa da Câmara contribui para enquadrar devidamente um acontecimento,
com o intuito de o contextualizar, dignificar e difundir, procurando ir de encontro às esferas
mediática e pública” (Lamas 2013).
No sentido de perceber o relacionamento deste assessor de imprensa com os jornalistas
da Televisão dos três canais generalistas, foi possível apurar, na entrevista realizada, que
encara esse relacionamento como “simples”, informal e prático, acrescentando que na área de
assessoria “é importante perceber o outro e a melhor forma de o conseguir é colocarmo-nos
no seu lugar” (idem, 2013). Um relacionamento mais próximo entre jornalistas e assessores
conduz à compreensão recíproca do trabalho de cada um e torna mais provável a cobertura de
acontecimentos. “Na assessoria, como a própria palavra indica, ser prestável possibilita
ultrapassar barreiras que possam surgir e, não menos importante, respeitar a liberdade
profissional do jornalista contribui para que o próprio esteja mais recetivo a estar presente nos
acontecimentos” (ibidem, 2013). João Lamas considera reciprocamente útil um bom
relacionamento com estes profissionais, acreditando que havendo obstáculos entre eles, será
mais exequível que o trabalho de ambos se realize com rigor, eficiência e destreza (ibidem,
2013). Para este assessor, a Televisão é
determinante na divulgação do evento e no prestígio que se consegue alcançar com um
evento que é anual e regular permitindo uma plataforma sólida no seio da comunidade.
Com a divulgação do concelho na televisão, através de eventos e outros acontecimentos,
aumenta a capacidade de atrair pessoas e reforçar o tecido socioeconómico da região
(Lamas 2013).

No que concerne ao contributo da organização deste evento para a economia
local de Vila Pouca de Aguiar. Lamas explica que
Atualmente, o granito aguiarense tem muita visibilidade e Vila Pouca de Aguiar é
reconhecida como a Capital do Granito. Este evento nacional tem atraído pessoas e gera
negócios no setor, mas também em áreas como a restauração e outros serviços locais. A
divulgação de eventos, feiras e outros acontecimentos contribui para que o nome de Vila
Pouca de Aguiar surja bem posicionado para quem pretende conhecer Trás-os-Montes e
visitar a região (Lamas 2013).

Na divulgação deste evento, são utilizadas várias técnicas de comunicação de
marketing que “decorrem de um processo mix de comunicação, utilizando propaganda,
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marketing, publicidade e relações públicas, em que se procura envolver a comunidade local e
quem poderá estar recetivo a visitar o concelho, através de um evento sólido, diversificado,
atrativo e agregador” (Idem). João Lamas distingue, de forma clara, as ações realizadas ao
nível interno e externo, informando que,
a nível interno, a divulgação é através da utilização de cartazes, convites, sms e outros
formatos, em plataformas comuns nos serviços camarários indo de encontro aos
funcionários, colaboradores e munícipes que interajam com os serviços municipalizados
(ecrã no interior dos Paços do Concelho, pasta comum de ficheiros, listas de distribuição
eletrónica, contactos, etc.). A nível local, é acionado o protocolo para entidades e/ou seus
representantes, e é feita a distribuição de mensagens escritas, áudio e multimédia, através
de site, revista municipal, rádio e jornal locais. A nível externo, a comunicação é feita
através de outdoors (junto à A24 e à A7), nos mupis e ecrãs existentes na sede de concelho.
Procede-se ainda à realização de spot publicitário para divulgação nos órgãos de
comunicação nacionais e regionais, bem como a divulgação da feira e respetivo cartaz
através das rádios e jornais nacionais e regionais, internet e redes sociais (Lamas 2013).

Pelo exposto, conclui-se que existe uma preocupação na divulgação deste evento, por
parte do município de Vila Pouca de Aguiar, que conta com um gabinete de comunicação
para esse efeito. Importa salientar que João Lamas respondeu à entrevista com brevidade e
evidenciou um grande à-vontade nas matérias abordadas, respondendo de forma objetiva,
clara e esclarecedora. Esta postura aprender-se-á naturalmente com os anos ao serviço deste
município, como assessor no gabinete de comunicação do mesmo.
Em jeito de sinopse, cabe salientar que exploração de granito representa 60% da
economia da região e a exportação para Europa e Norte de África, ajudou a minimizar os
efeitos da atual crise que se vive em Portugal

14

. A “Feira do Granito e do Concelho”

completou em junho de 2013 a sua XII edição, sendo o granito o motor da economia local. O
setor do granito envolve um terço da população do concelho e gera um volume de negócios
que ascende os 100 milhões de euros por ano 15.

_____________________
14

Informação disponível no sítio da “SIC Notícias”, em http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2013/06/21/feira-em-

vila-pouca-de-aguiar-visa-conquistar-novos-mercados-para-o-granito (consultado no dia 24 de setembro de
2013)
15

Informação disponível no sítio da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar , em http://www.cm-

vpaguiar.pt/index.php?pid=300&nid=166 (consultado no dia 24 de setembro de 2013)
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4.5. Montalegre – a Capital do Misticismo
Relativamente ao caso da “Sexta13- Noite das Bruxas”, será feita uma abordagem
mais detalhada uma vez que, por questões de espaço e de tempo, só foi exequível o
aprofundamento de apenas a um dos quatro eventos enunciados. Apesar do “Congresso de
Vilar de Perdizes” estar intrinsecamente ligado à conotação de misticismo atribuída a
Montalegre, optou-se por eleger o evento “Sexta13- Noite das Bruxas”, que se realiza em
todas as sextas feiras 13 do ano, por se tratar do evento que, num espaço de tempo mais curto,
conseguiu alcançar uma visibilidade notória a nível nacional. Foi também tido em conta o
ineditismo que reveste este evento, que não teve origem em quaisquer tradições seculares ou
milenares, tendo por base uma ideia inicial e arrojada do padre Fontes levada a cabo pelo
Município de Montalegre. Acresce, ainda, que ao fim do 7º da sua celebração (2009), o
evento “Sexta 13- Noite das Bruxas” foi distinguido com um galardão, atribuído na Gala dos
Eventos, facto que se repetiu no ano seguinte (2010), na mesma Gala, uma iniciativa conjunta
da “Publihappening/Expoeventos”, da “APECATE” (Associação Portuguesa das Empresas de
Congresso, Animação Turística e Eventos) e da “Revista Festas & Eventos”. A “Sexta13Noite das Bruxas”, contou em de 2013, o 11º ano da sua realização.

4.5.1. Breve Localização Socio-histórica de Montalegre
O concelho de Montalegre, “também conhecido por Região do Barroso e ainda por
Terra Fria, fica situado nos confins do Norte Transmontano, fazendo fronteira com a Espanha,
ao longo da cordilheira Larouco-Gerês” (Fonte e Fontes 2005:15). Este concelho faz parte do
Distrito de Vila Real e é composto por trinta e cinco freguesias. Se, por um lado, as
inacessibilidades incrementam o isolamento físico, por outro ajudam a intensificar o mistério
e o fascínio de uma natureza singular. Trás-os-Montes fica “no cimo de Portugal, como os
ninhos ficam no cimo das árvores para que a distância os torne mais impossíveis e
apetecidos” (Torga 2001:29). Montalegre situa-se no cimo de Trás-os-Montes. Este
simbolismo de pontos altos assemelha-se com lugares inacessíveis ao homem, com a
transcendência e com a meditação. O divino manifesta-se no alto, no elevado, mais perto do
céu, de acordo com Mircea Eliade
as regiões superiores, inacessíveis ao homem, as zonas siderais, adquirem os prestígios
divinos do transcendente, da realidade absoluta, da perenidade, (…) o “alto” é uma
dimensão inacessível ao homem como tal, pertence por direito às forças e aos seres sobrehumanos (Eliade 1994:70).
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O facto de ser um concelho localizado no interior norte do país e, também, pela
particularidade de ser marcado por fracas acessibilidades, conduziram a um consequente
isolamento, o que proporcionou a proliferação de uma agricultura de autoconsumo e
intensificaram o enraizamento das tradições populares. Foram estas características singulares,
de ruralidade, de tradições e costumes que constituíram a grande alavanca no processo de
desenvolvimento deste concelho.
Em Barroso cada um à sua maneira, é humilde, vive em harmonia com a natureza, admira
picos medonhos. Talvez entre estes picos tivesse havido conflitos: guerras, assaltos, raptos.
(…) Podemos imaginar todo o tipo de herói e encarnar-lhe o personagem (…) o lavrador de
enxada na mão, o contrabandista de fardo às costas, o padre peregrino a subir e a descer
encostas para salvar almas, todos poderiam ser objecto de filmes com um sabor a uma
realidade, que não encontramos disponíveis (Sanches 1999:89).

O concelho de Montalegre, através da sua autarquia e do grande impulsionador padre
Fontes, foi capaz de reconhecer, no tempo certo, excelentes fontes de diferenciação cultural.
Revela-se, aqui, um conhecimento aprofundado das tendências do mercado turístico e cultural
que busca, cada vez mais, destinos marcados pela autenticidade e que sejam capazes de
proporcionar experiências singulares. O processo de desenvolvimento turístico de
Montalegre, baseado num trabalho persistente e com uma orientação precisa, revelou-se
sólido e sustentável. O Município apostou na qualidade, nas tradições e na natureza como
fatores fundamentais para alcançar este objetivo.
Já é antiga a organização de eventos neste concelho do Barroso:
- O “Congresso de Medicina Popular” de Vilar de Perdizes, da autoria do padre
Fontes, realizou-se pela primeira vez em 1983, assinalando o primeiro dos grandes eventos
deste concelho, que se tem vindo a afirmar a cada ano;
- Os festejos da “Sexta 13-Noite das Bruxas” integram um evento emblemático que
teve, também, por base uma ideia do padre Fontes, celebrada em Vilar de Perdizes desde
1983. Desde 2002 que a Câmara Municipal de Montalegre organiza o evento "Sexta 13-Noite
das Bruxas", fazendo parte integrante do calendário cultural deste concelho;
- A “Chega de Bois” é uma tradição típica e exclusiva do Barroso e “é tão antiga como
o ramo agrícola a que este povo se dedica” (Fonte e Fontes 2005:179);
- A “Feira do Fumeiro de Montalegre”, “arrasta multidões (…) e atinge volumes de
venda na ordem dos milhares de toneladas de produtos porcinos que representam milhares de
euros.” (Baptista 2006: 103).
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Montalegre conseguiu criar uma dinâmica cultural e turística sustentável apostando,
para esse fim, em marcas de diferenciação e autenticidade assentes nas suas tradições
populares, observáveis nos seus eventos acima mencionados. Por ser “dona” de paisagens
singulares, Montalegre denomina-se como uma ‘Ideia da Natureza’, sendo esta a designação
presente na página oficial da Internet do Município Montalegrense. No que respeita ao caráter
místico, terão sido certamente os eventos “Congresso de Vilar de Perdizes” e a comemoração
da “Sexta 13-Noite das Bruxas” que conduziram à eleição deste concelho como a Capital do
Misticismo.

4.5.2. O Misticismo
O Misticismo pode ser definido como “1. Crença na possível comunicação entre o
homem e a divindade. 2. Vida contemplativa. 3. Devoção exagerada. 4. Tendência para
acreditar no sobrenatural”16.
A sociedade atual atravessa uma profunda crise de valores e a compreensão do lado
mais imaterial, mais espiritual, mais místico torna-se, cada vez mais, numa procura incessante
de respostas para questões existenciais: Quem somos? De onde vimos? Para onde vamos?
Haverá sempre perguntas sem respostas e questões que serão evitadas porque “por vezes o
espaço real e o espaço maravilhoso aproximam-se, confundem-se e entrecruzam-se, tornando
difícil distinguir os contornos de cada um. É um espaço habitado por seres humanos e seres
mágicos” (Medeiros 2003:92). Este entrecruzar de sentidos, esta confusão mística ganha
ainda mais consistência se falarmos em bruxas, aquelas em quem alguns insistem em não
acreditar e outros não duvidam da sua existência, sendo frequente ouvir-se dizer que “existen
a nuestro alredor muchos más brujos y brujas de lo que podemos sospechar” (Salaverría
2006:9). No imaginário coletivo as bruxas têm o “rosto feio enrugado, um olho enorme e
outro semicerrado, nariz longo e pontiagudo, dentes podres (menos um que sobressai para
fora da boca) queixo saliente e aguçado” (Parafita 2000:25). Consta-se que as bruxas voam
em vassouras pela noite a velocidades estonteantes em direção ao céu, transcendendo tudo o
que é terreno. “ Poder voar, possuir asas, torna-se na fórmula simbólica da transcendência da
condição humana: a capacidade de se elevar no ar indica acesso às realidades últimas” (Eliade
1994:150-151).

____________________
16

Informação disponível no sítio do “Dicionário Priberam”, em http://www.priberam.pt/dlpo/misticismo

(consultado em 20 de novembro de 2012)
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É comum ouvir dizer que as bruxas são más, velhas, feias e soltam gargalhadas nas
suas viagens que atravessam, insistentemente, a lua. É esta a imagem que nos é passada,
desde crianças, através de histórias que fazem parte da nossa cultura. Diz-se, também, que as
bruxas só saem à noite, por isso, “quem estiver a dormir, não acorde! Quem acordar, não
fale!” (Medeiros 2003:13). Se por um lado a noite lembra a morte, o mal e o ódio, por outro,
lembra a sedução através do vermelho das chamas das lareiras. Este contraste de imagens, de
sentidos e de cores tornam a noite misteriosa, transformando-a num universo mago,
imaginário e sobrenatural. “A noite é a imagem do inconsciente e, no sono da noite, o
inconsciente liberta-se” (Chevalier e Gheerbrant 1997:474). Neste cenário misterioso da noite
intensificam-se os medos, à proporção de cada um. “O ‘alto’, o ‘elevado’, o espaço infinito
são hierofanias do ‘transcendente’, do sagrado por excelência” (Eliade 1994: 151).
Montalegre fica no alto, precisamente no cimo de Portugal e, é neste contexto envolto de
fascínios e mistérios que este concelho foi eleito como a “Capital do Misticismo”.
O “Congresso de Vilar de Perdizes” e a “Sexta 13-Noite das Bruxas” são dois eventos
impulsionados pelo célebre padre Fontes e encerram um admirável conceito místico bem
presente na opinião pública dos portugueses e dos espanhóis, em particular dos galegos.

4.5.3. O Padre Fontes

Figura nº 9 - Padre Fontes – Esconjuro “Sexta 13-Noite das Bruxas” – setembro de 2013

António Lourenço Fontes nasceu na aldeia Barrosã de Cambeses do Rio, concelho de
Montalegre, no dia 22 de Fevereiro de 1940. Ingressou no Seminário de Vila Real em 1950 de
onde saiu em 1962. Numa entrevista ao “Diário de Trás-os-Montes”, em 23 de setembro de
2002, o Padre Fontes confessa que “o seminário ocupou quase toda a [sua] juventude, não se
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conta em duas palavras, foi demasiado tempo. E esse fica, deixa marcas vincadas como as
negras batinas dos padres que por ali se moviam. Alguns poucos quase santos, outros, talvez a
maior parte, mais que diabos” (Fontes 2002). Lourenço Fontes licenciou-se em História em
1980 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo sido convidado para lecionar
nesta universidade; no entanto, a sua resposta foi negativa, alegando o seguinte: “o Porto sem
mim cresce e a minha terra, sem mim, míngua.” (Fontes 2002). 17
Em 1983 promove, pela primeira vez, o Congresso de Vilar de Perdizes, onde o
popular e o científico, o natural e o sobrenatural convivem lado a lado. Padre Fontes ousou
fazer a junção do sagrado e do profano e este facto, protagonizado por um padre, constituiu
uma mais-valia e um chamariz a este Congresso de Medicina Popular. Foi como se a arte de
“sacralizar o profano e profanar o sagrado” avivasse a cultura morta – a medicina popular e
colocasse no devido lugar a que surgia, a dita científica, que não pretendia a sobrevivência da
“mãe”- a medicina natural. Daí alguma incompreensão e receio, tanto da hierarquia católica,
como da classe médica. Em 2002 o Município de Montalegre organizou, pela primeira vez, o
evento “Sexta 13-Noite das Bruxas” aliado, sempre, ao do Padre Fontes e que, depressa, se
tornou numa referência nacional. Padre Fontes confessa o seguinte:
o país reporta este ato inovador a mim e a Câmara reconhece e promove o nome e eu adiro
e uno-me a quem vem à festa. Vai crescendo a fama da festa e do padre associado. Muito se
pode fazer com a minha ajuda. Dei o meu nome aos produtos e valores da região Barrosã,
vinho, chás, etc. (Fontes 2013).

____________________
17

Desde pequeno que Lourenço Fontes sonhava ser padre e, aos dez anos, já com o ensino primário concluído

entrou no Seminário. As despesas a pagar trimestralmente foram suportadas, com dificuldade, pelos pais que,
muitas vezes, se socorreram dos vizinhos ou através da venda do que podiam. António Lourenço Fontes foi
ordenado padre em 1963 na Sé de Vila Real tendo sido colocado em Tourém, onde permaneceu oito anos. Aí
deixou a sua marca, pela criação de uma escola, cursos agrícolas e de bordadura. Residia na casa paroquial com
uma irmã e era aqui que oferecia refeições, aos mais pobres, confecionadas com ingredientes que requisitava à
Cáritas. Em 1971 deixa de ser pároco em Tourém, passando a exercer a mesma função em Vilar de Perdizes. Foi
fundador do “Jornal de Notícias do Barroso” e é também um conferencista muito solicitado em Portugal e na
Galiza. É, ainda, empresário no ramo da Hotelaria sendo proprietário do Hotel Rural Senhora dos Remédios,
localizado em Mourilhe e da Casa Fontes da Mijareta, localizada em Montalegre.
Informação disponível no sítio do “Diário de Trás-os-Montes”, em
http://www.diariodetrasosmontes.com/noticias/complecta.php3?id=2890 (consultado em 20 de novembro de
2012)
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O ponto alto desta celebração é a “queimada”, momento em que o padre Fontes
procede ao esconjuro. Aqui, atenuam-se os limites entre sagrado e profano, dois conceitos que
se entrecruzam, como elucida Padre Fontes na sua página da Internet 18:
O que é tido como sagrado é muitas vezes metido entre paredes e lugares sagrados, como é
o caso de igrejas, capelas ou santuários, mas o sagrado passa para fora desses espaços.
Existe sagrado misturado com o profano, que é o sagrado da rua, dos cafés do trabalho, e
que vai com o homem e a onde está o homem está Deus.

Para Mircea Eliade (1994:41), “a ambivalência do sagrado não é exclusivamente de
ordem psicológica (na medida em que atrai e causa repulsa) mas também de ordem
axiológica: o sagrado é ao mesmo tempo ‘sagrado’ e maculado”. O mesmo autor adianta que
“o sagrado manifesta-se sempre como uma realidade de uma ordem inteiramente diferente da
das realidades ‘naturais’ ” (idem, 1997: 24). É esta controvérsia entre o sagrado e o profano,
preconizada por um padre, que constitui uma marca de autenticidade, um verdadeiro chamariz
a estas terras do Barroso, embora o padre Fontes afirme que não acredita em bruxas e apesar
de passar às vezes por “bruxo mor”, reconhece não ter poder algum vindo “desse apelido”,
acrescentando que “quem crê no azar terá azar. Mas somos cada um a desafia-lo” (Fontes
2013:2). Uma das grandes pretensões do padre Fontes foi, sempre, a de ajudar todos os que
dele precisam. Para Mircea Eliade, esta postura tem a seguinte explicação:
como é que o homem religioso se esforça por manter-se o máximo de tempo possível num
Universo sagrado e, por conseguinte, como é que se apresenta a sua experiência total da
vida em relação à experiência do homem privado de sentimento religioso, do homem que
vive, ou deseja viver, num mundo des-sacralizado (Eliade, 1997:27).

Os conceitos de sagrado e profano estão bem presentes no Congresso de Vilar de
Perdizes e na celebração da “Sexta 13-Noite das Bruxas”, dois eventos envoltos num cariz de
misticismo.

______________________
18

Informação disponível no sítio do Padre Fontes, em www.padrefontes.com (consultado em 21 de novembro de

2012).
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Estes certames conquistaram a predileção dos visitantes, cujo número tem vindo a
crescer a cada ano, no entanto, o Bispo de Vila Real, D. Joaquim, colocou muitos entraves
como afirma Padre Fontes:
Pela mistura do sagrado com o profano, do religioso com o mítico, do bruxedo com a Igreja
e um padre nisto parece-lhe confuso, e há muita pessoa que se confunde. Mas é bom ver e é
preciso desmontar confusões não só à Igreja mas também às pessoas, para verem onde está
um charlatão e ficarem a saber quem é ele ou verem onde pode estar a verdade, para
ficarem a saber. O que se passa nesta data não é mais que uma descentralização do religioso
pela medicina natural. (…). É voltada apenas para a Divindade Máxima que é a fé das
pessoas num Deus criador e potencial humano de toda a gente. Tornou-se numa atracção
nacional pelo facto de não haver quem pegue neste tema por receio de mexer com coisas do
oculto, medo da vingança dos demónios, dos espíritos e dos bruxos e videntes, das ameaças
que essas pessoas podem fazer quando não são tratadas com delicadeza e humanismo. (…)
Eu não acredito em bruxas, nem em feitiços, nem sequer no diabo (Fontes 2002).

Padre Fontes lutou afincadamente pelo concelho de Montalegre e afirma que:
Não se pode ser padre numa região cheia de miséria e injustiça e ficar a olhar para o lado. É
por isso que as gentes do Barroso nunca abandonaram o seu paganismo fundamental. O
paganismo dava-lhes curas, mezinhas, vida comunitária, assistência na desgraça. E a igreja
veio para aqui falar de cátedra, nunca entendeu estas gentes. Por isso nunca conseguiu fazêlas deixar de acreditar em bruxas e fantasmas. Eu farto-me de dizer às pessoas que essas
coisas não existem, estão dentro de nós, e até já me tornei o conselheiro de muita gente que
pensa que sou bruxo (Idem, 2002).

Padre Fontes gostou, desde sempre, de ajudar os outros e considera-se um elo, um
sinal de Deus: “um dos traços da personalidade do padre Fontes é a sua identificação com o
povo e a cultura barrosã. É por isso que em muitas atitudes que toma, se confunde com um
lavrador” (Sanches 1999:89). A sua proximidade à terra e às suas gentes é reconhecida.
A jornalista Patrícia Mouzinho, numa reportagem no âmbito do programa Perdidos e
Achados da SIC, realizada em Maio 2011 afirma o seguinte:
O Padre António Fontes não é um padre como os outros...é especial. Tal como a região
Barrosã, onde vive. Como ele próprio gosta de dizer, é um homem de ‘mente aberta’ que
gosta tanto do sagrado, como aprecia o profano. É capaz de levar tão a sério a celebração de
uma missa, como um jantar organizado numa sexta-feira 13 (Fontes 2011).19

______________________
19

Informação disponível no sítio da “SIC Notícias”, em

http://sicnoticias.sapo.pt/programas/perdidoseachados/2011/05/25/um-padre-diferente (consultado em
21 de novembro de 2012)
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A jornalista acrescenta que “o Barroso, em Trás-os-Montes, fica no extremo norte de
Portugal, lugar praticamente desconhecido antes do Padre Fontes ter metido na cabeça que
havia de transformar aquele recanto do país num local famoso” (idem, 2011) Na verdade
Montalegre é, neste momento, um concelho transmontano com referência a nível nacional.
Além do seu envolvimento empreendedor em todas as iniciativas supramencionadas, o
Padre Fontes é, também, autor e coautor de vários trabalhos nas áreas da Literatura Oral
Popular, da Etnografia, da Antropologia e da Música, dos quais se destacam os seguintes:
Usos e Costumes de Barroso, em conjunto com Alberto Machado e Barroso da Fonte 1972; Etnografia Transmontana em dois volumes: vol. I – Crenças e tradições de Barroso 1974 e vol. II – O Comunitarismo de Barroso - 1977; Milenário de S. Rosendo 1977;
Medicina Popular Barrosã – Ensaio de Antropologia Médica, com o contributo de João
Domingos Sanches - 1995; Contos sem fronteiras – 1999; Os chás dos Congressos de Vilar
de Perdizes - 2000; Mitos, crenzas e costumes da Raia Seca – A máxica fronteira GalegoPortuguesa, com o coautor José Rodríguez Cruz -2004; Misarela – A Ponte do Diabo – 2005;
Cancioneiro ancestral Barrosão, com o co-autor Altino Moreira Cardoso – 2011.
No final do relato da sua história de vida, ao escritor Eugénio Mendes Pinto (2001:211),
padre Fontes confessa o seguinte:
As palavras estão no fim. A minha vida continuará nesta simplicidade, nesta bondade de
doar as minhas forças aos outros. Não acaba nestas frases, nem este texto a engloba na
totalidade passada. São pequenos momentos minúsculos do meu tempo, da minha
existência no mais ínfimo. A casa continuará aberta a todos os que queiram entrar. E como
este lar aberto, continuarei com vontade de viver e de ceder a minha alma ao povo, à gente
de Barroso. Uma das pessoas que aqui vinha era o Miguel Torga.

Para o jornalista Miguel Cabral (2013), no que respeita à ligação do concelho
montalegrense ao misticismo, tratar-se de
uma questão em termos culturais que marca uma região, (…) uma vez que Montalegre está
associada ao misticismo, depois de uma visibilidade tremenda do Congresso de Vilar de
Perdizes, das ervas medicinais que rapidamente atraíram os chamados bruxos de todo o país
e gente que se dedica a curar os males do corpo e da alma (Cabral 2013).

Foi Miguel Torga, médico e poeta, transmontano genuíno, que apelidou Trás-osMontes como “O Reino Maravilhoso” tendo sido esta região, um dos seus grandes amores,
um sentimento que, decerto, é partilhado pelo padre Fontes de quem ficará para sempre “a
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memória enevoada, mítica, registada pela mass media e povo e a força assumida da cultura
barrosã, sempre viva” (Fontes 2013:2).

4.5.4. Congresso de Vilar de Perdizes

Figura nº 10 -O XXVII edição do Congresso de Vilar de Perdizes

O Congresso de Medicina Popular de Vilar de Perdizes realizou-se, pela primeira vez,
no ano de 1983, tendo sido o primeiro grande evento realizado no Concelho de Montalegre.
Como explica o padre Fontes, numa altura em que a medicina popular estava a cair em
desuso, por oposição à medicina moderna, tornava-se necessário preservar a cultura popular,
para que esta não desaparecesse. Por outro lado, existia a necessidade de dar a conhecer as
tradições e as gentes “esquecidas” do Barroso permitindo, em simultâneo, que os seus
habitantes se tornassem mais conscientes do seu valor cultural. 20
Vilar de Perdizes é uma das 35 freguesias que integram o concelho de Montalegre,
fazendo parte de uma região fortemente marcada pelo isolamento físico, dadas as suas
inacessibilidades. A singularidade destas características revela-se como o principal motivo da
preservação da medicina popular antiga e constitui o mote que justifica a visita, a terras de
Barroso. Foi em 1983 que o controverso padre Fontes, partindo destes pressupostos,
organizou, pela primeira vez, o “Congresso de Vilar de Perdizes”.

______________________
20

Informação disponível no sítio de “Vilar de Perdizes-Medicina Popular”, em http://www.cooptur-

trasosmontes.pt/detalhesPrograma.php?recordID=25 (consultado em 2 de janeiro de 2013)
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Como já foi referido, o bispo de Vila Real, D. Joaquim não encarou bem o
envolvimento do padre Fontes na organização deste evento, por ver, nesta atividade, uma
mistura de sagrado e supersticioso. Alegando este motivo, solicitou ao padre Fontes que se
afastasse da organização, pedido este que foi aceite.
João Gomes Sanches relata esta conversa entre o bispo Joaquim e o padre Fontes:
Que fazes aos doentes? Rezas-lhes? Deitas-lhes água benta?’ Esta foi a posição do Bispo
Joaquim da diocese de Vila Real, espantado com o êxito dos congressos de Medicina
Popular de Vilar de Perdizes. Também parece denotar uns certos ciúmes face à
popularidade adquirida pelo padre Lourenço Fontes (Sanches 1999:71).

Numa entrevista ao “Jornal Espigueiro”, padre Fontes afirma que
a maior parte do Clero, talvez motivado pela opinião do Bispo, ou pela mesma opressão
também não aceita a minha postura, no entanto outras pessoas há que não são da igreja que
concordam comigo, na medida em que não é objectivo do congresso promover o
xenofobismo, superstições, ou crendices (Fontes 2002).

“A igreja põe algumas reticências, ausências, pouca adesão ad cautelam” (Fontes
2013:2), em relação à mistura do sagrado e do profano preconizada pelo padre Fontes.
O Congresso de Vilar de Perdizes mantém até aos dias de hoje o objetivo inicial que é
o de dar a conhecer às pessoas a medicina popular, que faz parte integrante da cultura Barrosã
e que atrai, anualmente, centenas de pessoas a Vilar de Perdizes. A distinção entre sagrado e o
profano, neste certame, é pouco exequível uma vez que aqui coexistem bruxos, curandeiros,
ervanários, exorcistas, cartomantes, endireitas, padres, sociólogos, psicólogos, médicos, entre
outros e “a oposição sagrado/profano traduz-se muitas vezes como uma oposição entre o real
e o irreal ou pseudo-real” (Eliade 1997:27). A intenção primordial é dar respostas alternativas
aos problemas de saúde, numa tentativa de curar todos os “males”, com base nos saberes e
usos populares tradicionais, adicionados ao conhecimento científico. Vilar de Perdizes serve,
assim, como um palco onde as culturas, a medicina e a religião se juntam numa feira erudita,
que opera como um local onde se discutem e interrogam métodos e crenças, novidades e
saberes antigos.
O quadro de crise económica que caracteriza o nosso país fez crescer o sentimento de
injustiça, de revolta e de insegurança. O medo do futuro e as sérias dificuldades que
martirizam a nossa sociedade levam a que pessoas recorram à medicina popular, uma vez que
os poderes institucionais não solucionam os graves problemas com que as pessoas se
deparam. Por um lado este problema não é uma “maleita” de médico e, por outo, os médicos
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não são os suficientes para a população. Há aqui espaço para a procura de tratamentos
alternativos, baseados na medicina popular. Diz o povo que “quando o mal não é de médico
vai-se à bruxa.” Júlio Caro compara, ironicamente, as bruxas de antigamente à política do
mundo atual, mostrando as suas semelhanças:
Atribuem-se a um e a outro capacidades muito superiores às que realmente possuem; um e
outro são procurados em períodos de ilusão; ambos decepcionam, e acaba-se por lhes
atribuir em bloco todos os males de que sofrem as sociedades. Também se diz que os
políticos formam certas seitas de ritos secretos e infames e cuja missão é propagar o mal
através das suas misteriosas assembleias e banquetes. Se são vencidos, magistrados austeros
e inocentes testemunhas fazem ressaltar a sua culpabilidade em processos sensacionais. E
se ainda existisse a fogueira, eles alimentá-la-iam. Felizmente (para eles) ela já não existe
nos países civilizados e se são condenados, é ao mesmo título que as bruxas do século
XVIII – como enganadores e impostores (1971: 348).

Perante os desequilíbrios sociais, verifica-se a procura de soluções alternativas aos
problemas que assolam a sociedade. São trazidas à superfície questões do foro divino que
contemplam, em simultâneo, um lado profano. Procura-se um reencontro com as tradições
naturais, ancestrais, as curas, a utilização da meditação, a procura pela paz interior de cada
um. Manuela Cachadinha (2008:94) constatou numa investigação que,
a utilização dos serviços de medicina popular não se limita apenas aos habitantes das
aldeias e aos menos escolarizados. (…) A clientela das espíritas, das médiuns, dos
‘parapsicólogos’ e de outros especialistas do sistema não oficial de saúde [integra] pessoas
que residem nas vilas e cidades e pessoas com níveis de escolarização médios e
universitários.

Este “renascer das cinzas” de métodos de tratamentos ancestrais poderão,
efetivamente, estar relacionados com as injustiças sociais, a crise económica e,
consequentemente, com o desespero da sociedade. O padre Fontes acredita que a maior parte
das pessoas não conhece a medicina natural e afirma que no Congresso de Vilar de Perdizes
pretende-se
descobrir a botânica do Brasil e da África(…) o conhecimento teórico e prático desta área é
muito reduzido. O que as pessoas sabem é o que leem nos livros. Informações muitas vezes
deturpadas, não localizadas nem viradas para a região. Daí que a maior parte dos médicos
que também leem esses livros não aprendam nada (…) A medicina convencional todos os
anos comete erros. Os médicos tentam descobrir causas e, quando alguém morre fazem um
atestado de óbito onde o motivo é quase sempre camuflado (…)Quando alguém morre na
mão de um curandeiro, sabe-se logo tudo. O curandeiro é pressionado, não tem defesa
porque não tem associação, nem ordem médica, nem estrutura cultural para a defesa. É
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mais facilmente condenável um analfabeto do que um letrado porque a sociedade está mais
organizada para a defesa da bata branca do que da preta (Fontes 2002).

O padre Fontes salienta a importância da sabedoria popular, do humanismo e
da ligação à terra. Na entrevista, acima referida, o padre Fontes diz que,
o que acontece em Vilar de Perdizes é uma descentralização do religioso pela medicina
natural (…) transformou-se numa atracção nacional porque não há ninguém que pegue
neste tema pelo receio de mexer com coisas do oculto medo da vingança dos demónios, dos
espíritos, dos bruxos e videntes, das ameaças que as pessoas podem fazer quando não são
tratadas com delicadeza e humanismo (…) Em Vilar de Perdizes se falar abertamente
desses temas cativa as pessoas a virem e, talvez se tenha criado um mito que se mantém
vivo e assim há-de continuar, enquanto houver Congresso (idem, 2002).

Este Congresso de Medicina Popular, pelo sucesso progressivo que foi alcançando ao
longo dos anos, é a prova do interesse geral pela medicina natural, baseada na cultura
ancestral e popular.

4.5.5. Sexta 13 - Noite das Bruxas

Figura nº 11 – “Sexta 13- Noite das Bruxas” em Montalegre – setembro de 2013

A sexta-feira 13 assume, na crença popular, um significado negativo sendo entendido
como um dia de azar, envolto de inúmeras superstições. Existem várias explicações em torno
da origem deste significado, pelo que se apresentam algumas delas: para a Mitologia Nórdica,
esta crença no azar da sexta-feira 13 pode ter tido origem com os antigos Vikings. Numa
cidade dos deuses nórdicos (Valhalla) foi planeado um banquete, organizado para 12
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convidados, tendo sido deixado de fora Loki, o espírito do mal e da discórdia. Loki
compareceu ao banquete e lutou com Balder, o favorito dos deuses que acabou por morrer.
Loki seria o décimo terceiro elemento no banquete.
- Uma outra crença diz respeito à vingança da Deusa Friga (palavra que deu origem a
Fridagr-sexta-feira). Quando as tribos nórdicas e germânicas se converteram ao cristianismo
Friga, a Deusa do Amor e da Beleza terá sido transformada em bruxa. Como vingança Friga
terá passado a juntar-se, todas as sextas-feiras, com outras 11 bruxas e com o próprio Diabo.
Os 13 reunidos rogavam pragas e maldições aos humanos.

21

Segundo o Cristianismo, terá sido numa sexta-feira 13 que o Rei de França, Filipe IV
“O Belo”, resolveu retirar poder e extinguir a Ordem dos Templários, mandando prender,
torturar e executar os respetivos Cavaleiros.
Entre os cristãos, outra origem desta crença e, provavelmente a mais forte, prende-se
com a última ceia de Cristo e os doze apóstolos. Jesus terá sido o décimo terceiro à mesa.
Segundo o calendário hebraico Jesus Cristo terá sido crucificado numa sexta-feira treze.
Muitas das superstições associadas ao número 13 que fazem parte da cultura atual,
surgiram das exposições referidas. Uma dessas superstições prende-se com o suposto azar que
trazem as sextas-feiras 13 e uma outra, também muito popular, é crer que dá azar sentarem-se
13 pessoas à mesa.
As sextas-feiras 13 passaram a ser celebradas em Montalegre desde 2002. Foi o padre
Fontes quem estimulou o aparecimento deste evento que prima pela diferença e originalidade,
tirando partido do misticismo já associado ao congresso de Vilar de Perdizes. O Padre Fontes
entusiasmou a restauração de Montalegre para a ornamentação dos seus espaços com objetos
decorativos alusivos ao misticismo: foices e escadas cruzadas à entrada da porta, obrigando as
pessoas a passarem por baixo; sal espalhado na mesa; talheres cruzados; ferraduras no chão;
alhos; velas, entre outros. Os visitantes podem, assim, disfrutar de um jantar “embruxado”,
devidamente caracterizado para o efeito.

___________________
21

Origem da sexta feira 13 no sítio da “UNIVERSIA”, disponível

em http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/05/13/500486/conheca-origem-da-sexta-feira-13.html
(consultado em Novembro de 2012).
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O padre Fontes foi buscar uma tradição à vizinha Galiza, “a queimada”: uma bebida
confecionada à base de aguardente, açúcar, pedaços de maçã e grãos de café. À meia-noite, no
castelo, são colocados os ingredientes da queimada num caldeirão, no qual se ateia fogo.
Com o caldeirão em chamas o Padre Fontes recita o Esconjuro:
Mouros, corujas, sapos e bruxas. Demónios, duendes e diabos, espíritos dos nevoeiros.
Corvos, salamandras e meigas, feitiços das curandeiras. Troncos podres e furados, lugar de
vermes. Fogo das Guerras Santas, negros morcegos; Cheiro dos mortos, trovões e raios.
Orelha de cão, pregão da morte; Focinho de rato e pata de coelho. Pecadora língua de
mulher má casada com homem velho. Casa de Satanás e Belzebu, fogo dos cadáveres
ardentes; Corpos mutilados de ignescentes, peidos de cus infernais. Bramido do mar bravo;
Barriga inútil de mulher solteira; Miar de gatos que andam à solta. Guedelha suja de cabra
mal parida. Com este fole levantarei as chamas deste lume que se assemelha ao do inferno
E fugirão as bruxas a cavalo das suas vassouras indo-se banhar na praia das areias gordas.
Oiçam! Oiçam os ruídos que fazem as que não podem deixar de queimar-se na aguardente
ficando assim purificadas. E quando este preparo, passar pelas nossas goelas, ficaremos
livres dos males da nossa alma e de todo o embruxamento. Forças do ar, terra, mar e lume!
A vós faço a chamada: Se é verdade que tendes mais força que a humana gente, aqui e
agora, fazei com que os espíritos dos amigos que estão fora, participem connosco nesta
Queimada. 22

Assim que a chama se apague, “a queimada” é distribuída gratuitamente a todos os
visitantes. Este ritual é repetido pelo padre Fontes, em cada edição dos festejos da “Sexta 13 –
Noite das Bruxas”. A comemoração deste evento, em Montalegre, teve um início temido, mas
depressa conquistou a predileção dos portugueses. A forte consistência que lhe está associada,
por parte da autarquia montalegrense, rapidamente converteu este acontecimento numa
verdadeira referência nacional, que tem vindo a firmar-se e a crescer a cada ano que passa.
Os festejos da “Sexta 13- Noite das Bruxas” foram já premiados com dois galardões
nacionais pela Gala dos Eventos: em 2009, a Câmara Municipal de Montalegre, em conjunto
com o Ecomuseu do Barroso, arrecadaram o “Prémio Revelação do Ano de 2009” pelo evento
"Sexta-feira 13 - Noite das Bruxas" e, no ano seguinte, o mesmo certame conquistou o
galardão de “Evento Público 2010”.

___________________
22

Informação disponível no Facebook do “Barroso- Paraíso Maravilhoso”, em

https://www.facebook.com/notes/barroso-para%C3%ADso-maravilhoso/esconjuro-da-queimada-do-padrefontes/108017229285870 (consultado no dia 6 de janeiro de 2013)
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A Gala dos Eventos é uma iniciativa conjunta da Publihappening/Expoeventos, da
APECATE (Associação Portuguesa das Empresas de Congresso, Animação Turística e
Eventos) e da Revista Festas & Eventos, a quem cumpre a nomeação de uma Comissão
Organizadora da Gala.
Esta iniciativa visa premiar e promover o setor dos eventos distinguindo anualmente
os profissionais, as empresas e as instituições que se destacaram nesta área, nomeadamente
dos Congressos e do Turismo de Negócios
A “ Sexta 13-Noite das Bruxas” atrai, em cada edição, milhares de pessoas a este
concelho do Barroso que prepara, a preceito, um ambiente repleto de misticismo.
Relativamente ao evento realizado em setembro de 2013, avança-se com uma estimativa de
40 mil visitantes, sendo esta a prova do sucesso do evento já considerado o maior espetáculo
de rua do país.23 Figurantes mascarados de bruxos, duendes, diabos, mortos-vivos e outras
assombrações, desfilam pelas ruas de Montalegre sendo certo que, grande parte dos visitantes
já assimilou a envolvente mística deste evento pelo que, quase todos, envergam vestes
alusivas ao tema. A Câmara Municipal de Montalegre disponibiliza, a cada edição do evento,
o trabalho de um grupo considerável de profissionais de maquilhagem que caraterizam os
visitantes interessados. O evento contou em setembro de 2013 com a colaboração de vários
grupos de animação oriundos de vários pontos do país e da Galiza que percorreram as ruas da
vila desde o início da tarde. Este evento é já considerado um dos maiores espetáculos de rua
do país e nesta edição da “Sexta 13-Noite das Bruxas”, contou com a presença dos seguintes
grupos: Deabru Beltzak (Tambores de Fuego);

Fanfarra Kaustica; Academia de Chaves;

Sons da Suévia; Tribô+1; Xituma; Charanga Achicoria; Trompofós; Cabra Cega; Las
Çarandas; IPUM (Percussão Universitária do Minho); Caretos de Podence; Pifaradas e
Gaitadas; Corpos de Aluguer; Mágicos de Rua; Jogo do Pau; Ronca e Rasga; Gaiteiros de
Miranda e o espectáculo teatralizado no palco em frente ao castelo ficou este ano a cargo do
grupo português Wee - World Entertainment Events de Vila Nova de Famalicão, com o tema
Magia de Lua Cheia, que ofereceu ao público um misto de teatro, dança, aéreos, luz, som,
pirotecnia e efeitos especiais.24
___________________
23

Informação disponível no sítio da Câmara Municipal de Montalegre, em http://www.cm-

montalegre.pt/showNT.php?Id=2206 (consultado em 6 de janeiro de 2013)
24

Informação disponível no Facebook da Wee - World Entertainment Events, em

https://www.facebook.com/Wee.EventsFans (consultado em 18 de setembro de 2013)

93

Esmeralda Moreira Alves

O contributo dos media e das relações públicas para a projeção de identidades culturais

A primeira "Sexta 13-Noite das Bruxas" de 2013 bateu novo recorde de público

25

ea

sua próxima edição celebrar-se-á em dezembro de 2013, estando já lotada a hotelaria e
restauração local. Montalegre aguarda mais uma vez milhares de visitantes porque “a festa e a
fama passou a internacional com a parte galega (…) Quem vê, vem e volta com mais
alguém” (Fontes 2013).

4.5.6. A Cobertura dos Media e a Projeção Cultural de Montalegre
como “Capital do Misticismo”.
Montalegre prima por uma diferenciação cultural que identifica este concelho
Barrosão como a Capital do Misticismo. Este conceito faz parte da opinião pública dos
portugueses, que têm mostrado uma admiração surpreendente em relação aos eventos
emblemáticos, envoltos de misticismo, organizados pelo Município montalegrense. Fala-se,
concretamente, do Congresso de Vilar de Perdizes e da celebração da “Sexta 13 – Noite das
Bruxas”.
Foram os media que transmitiram, em massa, estes eventos que elegeram Montalegre
como a Capital do Misticismo. A partir do momento em que o setor informativo passou a
transmitir estes certames, foi notável o aumento progressivo do número de visitantes. O
primeiro congresso de Vilar de Perdizes teve a sua primeira edição em 1983, como já foi aqui
referido, e a cobertura jornalística foi-se intensificando anualmente, contagiando não só a
Comunicação Social Regional, como também a Nacional. Em 2002 celebrou-se em
Montalegre, pela primeira vez, a “Sexta 13 – Noite das Bruxas”, um evento que rapidamente
passou a ser uma referência a nível nacional.
Os media muito têm contribuído para a divulgação da agenda cultural de Montalegre,
facto que resulta num número crescente de visitantes a cada certame.

___________________
25

Inforrmação disponível no sítio da Câmara Municipal de Montalegre , em http://www.cm-

montalegre.pt/showNT.php?Id=2206 (consultado em 18 de setembro de 2013)

94

Esmeralda Moreira Alves

O contributo dos media e das relações públicas para a projeção de identidades culturais

A prova desta relação causa/efeito confirma-se no reconhecimento por parte do Padre
Fontes, numa entrevista publicada no sítio da Internet, da Câmara Municipal de Montalegre,
no dia 06 de setembro de 2012, na qual reconheceu que a 24ª edição do Congresso de Vilar de
Perdizes contou com um número mais reduzido de visitantes devido “à crise e aos órgãos de
comunicação social que não divulgaram muito o evento, o que fez com que muita gente não
soubesse e não viesse”.26
As reportagens na imprensa escrita, televisão, rádio e, ultimamente na Internet,
referentes às iniciativas de cariz cultural, do Município de Montalegre, passaram a constar da
agenda de serviços da comunicação social regional e nacional. Contrapondo os percetíveis
benefícios da mediatização, convém fazer referência aos seus inconvenientes.
Numa entrevista ao “Diário de Trás-os-Montes”, o padre Fontes confessa que “isso
tem alguns desassossegos, alguma falta de privacidade, mas tudo é saudável quando alguém
beneficia, sobretudo o mundo esquecido, marginalizado, que hoje tem voz através da
Comunicação Social, através de gente que aqui vem” (2002).
Torna-se imperativo falar do reconhecido trabalho da autarquia Montalegrense que,
contando com o contributo do impulsionador padre Fontes, permitiu, a este concelho, a
primazia pela diferenciação e autenticidade. É notável a consistência de um trabalho contínuo,
com uma orientação precisa, que levou à criação de estímulos coerentes, resultando nesta
diferença singular. O Município de Montalegre empenhou-se em criar iniciativas direcionadas
para as populações que fortaleceram e geraram notoriedade da região, resultando numa
visibilidade a nível nacional. A par deste benefício considera-se um outro, acima referido, que
se prende com o da divulgação de informação concretizada pelos media. Estes meios
assumem um papel que parece ser essencial na formação da opinião pública nacional e na
transmissão de informações que se prendem com a denominação de Montalegre como a
“Capital do Misticismo.”

____________________
26

Informação

disponível
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sítio
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Câmara

Municipal

de

Montalegre,

montalegre.pt/showNT.php?Id=1327 (consultado em 18 de setembro de 2013)
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4.5.7. “Sexta 13 – Noite das Bruxas” - Evento Premiado na III e IV
Gala dos Eventos
Como já foi exposto, a “Gala dos Eventos” é uma iniciativa conjunta da
Publihappening/Expoeventos, da APECATE. Trata-se de um festival com marca portuguesa e
preocupações culturais, sendo reconhecido internacionalmente como um dos melhores
festivais do género. Podem ser candidatos todos os eventos e produções, de acordo com os
regulamento da Gala dos Eventos, podendo ser apresentadas candidaturas aos vários prémios
existentes em algumas categorias distintas. O método de avaliação segue o mesmo modelo em
todas as edições. Passado um período prévio de acesso às candidaturas, para apreciação
individual, o júri reúne-se para debater e votar nos vencedores dos diversos prémios a
concurso.27
Os troféus da III Gala dos Eventos referentes ao ano 2009 foram entregues no Porto
Sheraton Hotel, no dia 1 de junho de 2010, durante um espetáculo produzido pela
Publihappening. A cerimónia foi conduzida pelo comunicador Fernando Alvim que contou
com a colaboração de Luís Diogo Cavaco, um elemento da Direção da Gala dos Eventos e o
responsável criativo desta cerimónia. Na plateia estiveram presentes os representantes das
candidaturas, elementos do júri e profissionais das diversas áreas do setor dos eventos.
O Prémio “Revelação do Ano de 2009” foi atribuído à Câmara Municipal de
Montalegre e Ecomuseu do Barroso pelo evento "Sexta-feira 13 - Noite das Bruxas". Este
prémio, segundo Maria José Teixeira, vice-presidente da APECATE, que entregou o troféu ao
Presidente do Eco-Museu do Barroso, David José Teixeira, afirmou que “o mesmo se justifica
pela qualidade da candidatura apresentada – Sexta-feira 13- Noite das Bruxas, pelo carácter
de promoção da identidade cultural de toda uma região, pelo recurso aos agentes locais e pelo
ineditismo da mesma”. O Município de Montalegre arrecada este prémio, naturalmente, com
orgulho e vê aqui acentuada uma responsabilidade acrescida, no que concerne à organização
dos próximos eventos da "Sexta-feira 13 - Noite das Bruxas".
No dia 11 de julho de 2011 realizou-se a cerimónia da IV Gala dos Eventos que
decorreu em Lisboa, na “Sala Champions” do Estádio da Luz onde foram anunciados os
vencedores dos prémios referentes ao ano de 2010.
____________________
27

Informação disponível no sítio da APECATE, em http://www.apecate.pt/pt/noticias/3731-Prmios-Gala-dos-

Eventos-reforam-prestgio.html (consultado em 27 de novembro de 2011)
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À semelhança das edições anteriores, a Gala dos Eventos pretende reconhecer o mérito dos
profissionais e das empresas de eventos. A cerimónia, tal como no ano anterior, foi conduzida
por Fernando Alvim e Luís Diogo Cavaco.
Pelo segundo ano consecutivo, o Ecomuseu de Barroso foi premiado na Gala dos
Eventos, com o prémio de “Melhor Evento Público”, pela "Sexta-feira 13 - Noite das Bruxas"
festejada em agosto de 2010. Montalegre vê, desta forma, reconhecido o mérito de um
trabalho continuado, empenhado e competente, através da conquista de dois galardões
nacionais.
Montalegre representa uma identidade cultural singular. A região do Barroso é
multifacetada e detentora de hábitos, costumes, crenças, superstições e rituais dotados de uma
autenticidade legitimada. O concelho de Montalegre, reconhecido como a Capital do
Misticismo, adquiriu esta designação pelos eventos que realiza neste âmbito: o Congresso de
Vilar de Perdizes e os festejos da "Sexta-feira 13 - Noite das Bruxas". Aqui, as fronteiras
entre o sagrado e o profano, entre o místico e o religioso entrelaçam-se, um facto que se
revela como um autêntico chamariz a este concelho do Barroso.
A fomentar esta ambiguidade, entre o profano e o sagrado, está a contribuição do
padre Fontes, tendo sido este pároco o grande impulsionador dos eventos acima referidos. A
Câmara Municipal de Montalegre soube, de forma assertiva, agarrar este mote e elaborar um
plano de trabalho consistente e contínuo, que levou à credibilização e reforço da sua
autenticidade e do seu valor cultural. A divulgação, em massa, destes acontecimentos
culturais foi feita através dos media que evidenciam ter, neste contexto, um poder indubitável
enquanto veículos de transmissão de informação na área da cultura.
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V - ESTUDO EMPÍRICO
5.1. Objetivos e Questões de Pesquisa
Através deste estudo empírico pretende-se atestar em que medida é que a assessoria de
imprensa e a organização de eventos, a nível local, contribuem para a projeção de identidades
culturais transmontanas, a nível nacional, levantando as seguintes hipóteses:
- A assessoria de imprensa e a organização de eventos, aplicadas nos certames
culturais transmontanos constituem-se com um fator determinante na projeção mediática da
região, a nível nacional:
a) Quanto mais elevada for a utilização de instrumentos de assessoria de imprensa,
nestes eventos, maior é a sua projeção mediática;
b) Quanto mais informal e próxima for a relação entre assessores e jornalistas, maior
projeção mediática haverá dos eventos da região transmontana;
c) Quanto mais profissional for a organização de eventos culturais, maior será a
afluência de visitantes e mais garantida será a presença dos media nos próximos eventos.
O principal objetivo desta investigação prende-se com o desenvolvimento do estudo
das relações públicas na sua vertente de assessoria de imprensa e de organização de eventos,
designadamente no que concerne ao contributo destas ações de comunicação de marketing e
dos media para a projeção de identidades culturais.
Lançadas as hipóteses, tentar-se-á testá-las, apresentando-se, de seguida, as linhas
gerais da metodologia que orientaram este estudo empírico.

5.2. - Metodologia: Opções e Percurso da Investigação
A elaboração de um trabalho de investigação pressupõe a utilização de uma
metodologia específica e apropriada, permitindo informar e orientar adequadamente a
concretização do projeto. Segundo Luc Albarello e colegas “qualquer metodologia deve ser
escolhida em função dos objectivos da investigação, em função do tipo dos resultados
esperados, do tipo de análise que desejamos efectuar” (2005:50). Desta forma, a escolha da
metodologia deve incidir em pressupostos que possibilitem obter uma visão credível e
fidedigna da investigação desenvolvida.
O modo de investigação foi definido com base nos autores Michelle Lessard-Hébert,
Gabriel Goyette e Gérald Boutin; Quivy e Campenhoudt; Luc Albarello, Françoise Digneffe,
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Jean-Pierre Hiernaux, Christian Maroy, Danielle Ruquoy e Pierre de Saint-Georges; Silva e
Pinto e Manuela Hill e Andrew Hill.
Tendo em linha de conta os propósitos do presente estudo, optar-se-á por uma
pesquisa descritiva qualitativa e quantitativa, acreditando que uma complementa a outra na
medida em que, “um processo de estudo de caso intensivo não se pode socorrer duma única
técnica, mas duma pluralidade delas” (Silva e Pinto 2007:140). Os mesmos autores adiantam
que “só a multiplicidade de fontes empíricas, cada uma com a validade que lhe é própria,
pode devolver-nos a multidimensionalidade das relações sociais” (idem, 2007:195).
Uma pesquisa exploratória proporciona uma maior proximidade com o problema,
tornando-o mais explícito e auxiliando na construção de hipóteses. Assim, o “período
exploratório” (Alves 1991) diz respeito à primeira etapa deste trabalho que corresponde com o
início à investigação. Inicialmente, foi feita uma pesquisa bibliográfica que fomentou o
conhecimento teórico disponível em livros, trabalhos e documentos sobre esta temática, bem
como sobre as técnicas de recolha de dados, selecionadas para o estudo empírico, que foram o
inquérito por entrevista e o inquérito por questionário.

5.2.1. Entrevistas
A pesquisa qualitativa constitui-se como um modo de investigação utilizado sobretudo
quando se procura aprofundar conhecimentos e experiências sobre uma determinada temática,
abrindo espaço para a interpretação. Trata-se de uma pesquisa descritiva e indutiva, em que o
investigador desenvolve conceitos e perceções, de acordo com determinados padrões
constatados nos dados, em vez de se limitar à recolha de dados secundários para comprovar
teorias e hipóteses. Na pesquisa qualitativa, os factos não são mensuráveis, não podendo,
portanto, ser traduzidos em números, pelo que é dispensado o uso de métodos e técnicas
estatísticas. No domínio social,
os fenómenos só podem ser compreendidos numa perspectiva holística, que leve em
consideração os componentes de cada situação em suas interacções e influências recíprocas,
o que exclui a possibilidade de se identificar relações lineares de causa efeito e de se fazer
generalizações do tipo estatístico (Alves 1991:55).

Desta forma, o investigador estará em interação constante com a realidade devendo valorizarse a sua imersão “no contexto, em interacção com os participantes, procurando apreender o
significado por eles atribuídos aos fenómenos estudados” (idem). Situaremos esta pesquisa
qualitativa no paradigma interpretativo (cf. Lessard-Hérbeert et al.1990).
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As entrevistas exploratórias, uma das técnicas inerentes à análise qualitativa, devem
auxiliar na construção da problemática de investigação. De acordo com Raymond Quivy e
Luc Van Campenhoudt (1998:69), as entrevistas exploratórias
têm como função principal revelar determinados aspectos do fenómeno estudado em que o
investigador não teria espontaneamente pensado por si mesmo e, assim, completar as pistas de
trabalho sugeridas pelas suas leituras. Por esta razão, é essencial que a entrevista decorra de forma
muito aberta e flexível e que o entrevistador evite fazer perguntas demasiado numerosas e
demasiado precisas.

Segundo os mesmos autores, “entrevistas, observações e consultas de documentos
coexistem frequentemente durante o trabalho exploratório” (idem, 83), cuja principal função é
“alargar a perspectiva de análise, travar conhecimento com o pensamento de autores cujas
investigações e reflexões podem inspirar as do investigador, revelar facetas do problema nas
quais não teria certamente pensado por si próprio e, por fim, optar por uma problemática
apropriada” (ibidem, 109). A entrevista é, em muitas investigações, a única técnica de recolha
de dados, sendo agregada, com frequência, a outras técnicas de inquérito, como é exemplo o
questionário. A população inquirida é habitualmente precedida de uma pequena entrevista, no
sentido de contextualizar o estudo (cf. Albarello at al. 2005). Os mesmos autores acrescentam
que a utilização desta técnica “pressupõe que o investigador não dispõe de dados ‘já
existentes’, mas que deve obtê-los. Será inútil proceder por meio de uma entrevista para
definir que parte da população utiliza a informática e com que fim se essas informações se
encontrarem já disponíveis a nível das estatísticas oficiais” (idem, 86). De acordo com
Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt (1998:192), “ao contrário do inquérito por
questionário, os métodos de entrevista caracterizam-se por um contacto directo entre o
investigador e os seus interlocutores e por uma fraca directividade por parte daquele”.
Numa entrevista pessoal, face-a-face, o entrevistador deverá conquistar e, ao mesmo
tempo manter o distanciamento possível com o entrevistado, conforme elucida Silva e Pinto
(2007:188): “na relação de entrevista face-a-face é exigido ao entrevistador que conquiste a
cooperação do entrevistado e que, durante o decorrer daquela, evite o envolvimento pessoal
de modo a obstar à sugestão e à indução de respostas e a contrariar os fenómenos psicosociais”. Em investigação social, a entrevista semidiretiva, ou semidirigida, é habitualmente a
mais utilizada. Designa-se por semidiretiva, por não ser totalmente aberta e por não ser
constituída por um grande número de perguntas precisas. “Geralmente, o investigador dispõe
de uma série de perguntas-guias, relativamente abertas a propósito das quais é imperativo
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receber uma informação da parte do entrevistado” (Quivy e Campenhoudt 1998:192). A
entrevista semidiretiva permite um nível intermédio, por dar resposta a duas exigências
aparentemente contraditórias:
Por um lado, trata-se de permitirmos que o próprio entrevistado estruture o seu pensamento
em torno do objecto perspectivado, e daí o aspecto parcialmente «não directivo». Por outro
lado, porém, a definição do objecto de estudo elimina do campo de interesse diversas
considerações para as quais o entrevistado se deixa naturalmente arrastar, ao sabor do seu
pensamento, e exige o aprofundamento de pontos que ele próprio não teria explicado, e daí,
desta vez, o aspecto parcialmente «directivo» das intervenções do entrevistador (Albarello et
al. 2005:87).

Para a realização deste trabalho, optou-se por entrevistas exploratórias e pela
entrevista semidiretiva, por ser uma metodologia que se adequa aos objetivos previamente
definidos. Importa sublinhar que a construção do quadro teórico, realizado na primeira etapa
desta pesquisa, ajudou na preparação da segunda etapa: a “investigação focalizada” (cf.Alves
1991). Para o trabalho empírico, foram realizadas entrevistas exploratórias, enviadas por email, aos assessores de imprensa das Câmaras Municipais de Valpaços, Vinhais e Vila Pouca
de Aguiar, e entrevistas pessoais ao assessor da Câmara Municipal de Montalegre e aos
jornalistas das três estações generalistas de televisão portuguesa que, habitualmente, fazem a
cobertura do evento “Sexta 13-Noite das Bruxas”, acreditando que esta técnica se constitui
como proficiente para a problemática desta investigação. Por razões temporais, optou-se por
entrevistar apenas os jornalistas das três estações de televisão – RTP, SIC e TVI, por não ser
exequível entrevistar os restantes jornalistas da rádio e imprensa escrita. Esta opção foi feita
por se considerar que a televisão poderá ser mais representativa que os demais meios, na
medida em que este medium continua a ser o que tem mais impacto, maior cobertura e maior
audiência e, ainda, por se pretender indagar o seu poder a nível nacional sendo, assim,
dispensada a imprensa regional, para o efeito. Foi ainda realizada uma entrevista ao padre
Fontes, enviada por e-mail, conforme acordado pessoalmente com o mesmo no dia 13 de
setembro de 2013 – dia da celebração de mais uma edição da “Sexta 13-Noite das Bruxas”.

5.2.2. Inquéritos por Questionário
A pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo uso da quantificação, tanto nos métodos de
coleta de dados, como no tratamento dos mesmos através de técnicas estatísticas. Esta
pesquisa visa garantir a precisão das investigações realizadas, cujos resultados evitem
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distorções na sua análise e interpretação, garantindo uma maior fiabilidade e uma menor
margem de distorção. A recolha de dados incluirá informações convertíveis em números que
permitam comprovar, ou não, a hipótese levantada. Os dados serão analisados com o apoio de
instrumentos estatísticos.
A pesquisa quantitativa inclui o inquérito por questionário, uma técnica que
consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo da uma
população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar,
às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas e socias, às suas
expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento ou de
um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que interesse aos investigadores. O
inquérito por questionário de perspectiva sociológica distingue-se da simples sondagem de
opinião pelo facto de visar a verificação de hipóteses teóricas e a análise das correlações
que essas hipóteses sugerem (Quivy e Campenhoudt 1998:188).

O inquérito constitui-se como a técnica de obtenção de dados “que mais se
compatibiliza com a racionalidade instrumental e técnica que tem predominado nas ciências e
na sociedade em geral (…). A sua natureza quantitativa e a sua capacidade de ‘objectivar’
informação conferem-lhe o estatuto máximo de excelência e autoridade científica” (Silva e
Pinto 2007:167). Para Luc Albarello e colegas (2005:52) “o questionário é tanto um ponto de
chegada de uma reflexão como ponto de partida para análises ulteriores” e auxilia a clarificar
as considerações iniciais.
5.2.3. Construção do Questionário e Amostragem
Para a realização deste estudo foi delineada uma amostra por conveniência, composta
por um mínimo de 200 visitantes ao evento “Sexta 13-Noite das Bruxas”, no sentido de obter
dados primários, sobre esta temática. O recurso a este tipo de amostra é geralmente usado em
estudos exploratórios, cuja principal finalidade se prende com a criação de ideias e novos
conhecimentos (cf. Churchill e Gilbert 1995 e Almeida e Cardoso 2002). Este método “tem
vantagem por ser rápido, barato e fácil” (Hill e Hill 2005:49). Escolheu-se esta técnica por
permitir atingir um número representativo de pessoas, sem custos exagerados, permitindo a
obtenção de dados primários, de acordo com os objetivos inicialmente delineados. Procurouse uma amostra de conveniência, tentando seguir a premissa da representatividade, na medida
em que se tentou “obter uma amostra de tamanho ou dimensão tão grande quanto possível
dentro dos limites dos recursos disponíveis (…) dinheiro, tempo, material, acesso aos
respondentes ao questionário, e motivação pessoal do entrevistador” (Hill e Hill 2055:53).
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Luc Albarello e colegas (2005: 57) definem amostra como o “conjunto de elementos sobre os
quais se recolheram efectivamente os dados”.
O questionário foi construído com base numa linguagem clara e objetiva, tentando
seguir uma sequência lógica nas perguntas, de modo a que fosse de fácil perceção, tendo em
conta que, “ um ‘bom’ questionário não é aquele que está bem escrito, mas aquele que é bem
compreendido pela pessoa a que se destina” (idem, 73). Foi tida em conta a premissa da
homogeneidade por forma a que, obtidos os resultados, fosse possível confirmar as hipóteses,
quase automaticamente (Albarello et al. 2005). Optou-se por um questionário pouco extenso
para evitar que os inquiridos desistissem do seu preenchimento e, no sentido de perceber se as
perguntas estavam compreensíveis, foi feito um pré-teste, conforme sugerido por Manuela
Hill e Andrew Hill (2005).
Optou-se inicialmente por um questionário de administração direta (preenchidos pelo
inquiridor) em detrimento do questionário de administração indireta (preenchidos pelo
inquirido), uma vez que os segundos oferecem menos confiança (cf. Quivy e Campenhoudt
1998) e por não ser prático para os inquiridos preencherem um questionário num ambiente de
festa. Entretanto, este método originou algum receio, por se acreditar ser pouco exequível de
se concretizar. Em primeiro lugar, os inquéritos teriam de ser feitos no final do evento, um
momento de grande confusão e cansaço que condicionaria fortemente a disponibilidade dos
visitantes para o efeito e, em segundo, porque exigiria a colaboração de um número elevado
de inquiridores, tornando o estudo muito dispendioso. Assim, optou-se por solicitar a
colaboração de quatro pessoas, uma delas a investigadora, na recolha de endereços
eletrónicos, para onde foi posteriormente encaminhado o questionário, composto por 13
respostas fechadas. Foram, ainda distribuídos panfletos a solicitar a colaboração dos
visitantes, encaminhando-os para o site oficial da Câmara Municipal de Montalegre, para a
página do Facebook da mesma, bem como para a página do Facebook do Ecomuseu de
Barroso, onde esteve colocado o link do questionário. No Ecomuseu de Barroso foram
também distribuídos, pelos funcionários, no dia 13 de setembro e dias seguintes, os panfletos
já mencionados. Foram estabelecidos previamente os contactos necessários com o Município
de Montalegre para solicitar a colaboração do mesmo, pedido que foi deferido de forma plena.
Os quatro inquiridores foram devidamente instruídos para solicitarem endereços de e-mail,
bem como entregarem panfletos, a uma amostra o mais diversificada possível, tendo em conta
a idade e o sexo dos visitantes. Os questionários estiveram na plataforma da Internet desde o
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dia 13 de setembro, ao início da noite, até ao dia 30 do mesmo mês, e foram obtidas 306
respostas.
Seguindo o paradigma de Alda Alves (1991), na terceira e última etapa da
investigação, que corresponde à análise final e relatório, os dados recolhidos serão
inventariados, examinados e interpretados.

5.3. Apresentação de Resultados
5.3.1 Apresentação das Entrevistas
É importante, neste ponto, recordar que o objetivo principal desta pesquisa se prende
com o desenvolvimento do estudo das relações públicas na sua vertente de assessoria de
imprensa e de organização de eventos. Assim, e de acordo com plano inicialmente traçado,
procurou-se dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas assessorias de
quatro Câmaras Municipais transmontanas, de forma mais detalhada na de Montalegre, no
que concerne à projeção de identidades culturais dos referidos concelhos. Tentou-se, ainda,
indagar o trabalho que os media têm vindo a desenvolver no que respeita à realização de
peças jornalísticas, relacionadas com esta temática, tentando, ainda, perceber o impacto da
organização destes eventos culturais, na economia local.
As três entrevistas pessoais realizadas aos jornalistas das Televisões generalistas
portuguesas SIC, RTP e TVI, bem como a que foi efetuada ao assessor de imprensa da
Câmara Municipal de Montalegre, serviram para atestar a hipótese inicialmente levantada
procurando aferir se a assessoria de imprensa e a organização de eventos, aplicadas nos
certames culturais transmontanos, se constituem como fatores determinantes na projeção
mediática da região, a nível nacional, aprofundando o caso concreto de Montalegre- a Capital
do Misticismo. No sentido de apresentar resultados de forma mais clara, as entrevistas foram
elaboradas de forma esquematizada, estando as questões separadas por temas abordados.
Assim, serão apresentados os resultados das mesmas seguindo a ordem inicialmente definida.

Cobertura televisiva do evento
No que respeita à cobertura televisiva jornalística, foi possível perceber que as três
televisões generalistas portuguesas marcaram presença no evento “Sexta 13-Noite das
Bruxas” desde a sua primeira edição, em 2002, tratando-se de um certame que já faz parte da
agenda da SIC, TVI e RTP, salvo a eventualidade de aparecer uma notícia de última hora que
se sobreponha a esta. Rui Sá acrescenta, neste contexto, que
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a RTP tem acolhido a divulgação do evento noutros programas, que não são programas de
informação nomeadamente o “Praça da Alegria”, o “Portugal no Coração” etc., que tem
acolhido (…) numa primeira fase em estúdio e posteriormente até mesmo com a presença
desses programas em direto a partir de Montalegre (Sá 2013).

Assessoria de imprensa do evento
Neste ponto, foi possível perceber que todos os entrevistados acreditam que a
profissionalização do gabinete de comunicação, na autarquia de Montalegre, contribui para a
organização e promoção deste evento de uma forma mais categórica. Rui Sá (2013) afirma
que “o gabinete de comunicação foi fundamental na projeção mediática do evento” e que este
evento “obviamente teve pernas para andar por via da profissionalização do gabinete de
imprensa” (idem), apesar de acreditar que o Ecomuseu do Barroso terá um contributo
elementar na mediatização deste certame. Este jornalista acredita que se trata “uma função
muito importante e é determinante hoje em dia para a relação entre os órgãos de comunicação
e as autarquias (ibidem). Rui Sá acrescenta, ainda, que “de facto foi fundamental quer essa
estrutura do Ecomuseu, na área da organização e profissionalização do evento, quer o
gabinete de imprensa da Câmara Municipal no sentido da divulgação e da mediatização do
evento foram fundamentais (Ibidem).
Miguel Cabral (2013) acredita que o gabinete de imprensa “consegue levar até
Montalegre muitos jornalistas, nomeadamente revistas semanais, não só os órgãos de
informação que trabalham diariamente”, sublinhando a importância de um bom gabinete de
imprensa que seja capaz de promover devidamente o evento (idem). Ainda dentro deste
contexto, a jornalista Manuela Carneiro (2013) considera que “há a sensibilidade de chamar
os órgãos de comunicação social” por parte do gabinete de imprensa do município de
Montalegre, acrescentando que “os órgãos de comunicação social contribuem, em grande
escala, para a divulgação do evento (…) que se deve repercutir no número de visitantes que
tem vindo a crescer de ano para ano” (idem). Rui Sá, relativamente à atividade de assessoria
de imprensa refere que
essa forma de trabalho é tão mais importante neste momento quanto o próprio evento no
caso do Sexta Feira 13 que se profissionalizou e cresceu de tal maneira que se no início
eramos basicamente nós ou eramos muito poucos a fazer a cobertura desse momento, agora,
a cobertura é feita por quase todos os órgãos de comunicação do país. Há gente a deslocarse de Lisboa para cobrir (Sá 2013).
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O assessor Ricardo Moura (2013) não tem dúvidas em relação ao contributo da
profissionalização do gabinete de comunicação, na autarquia de Montalegre para a promoção
deste evento, afirmando que,
hoje, mais do que nunca, as coisas tendem para o quarto poder. Hoje, mais do que nunca,
qualquer município têm de ter uma boa estrutura e uma equipa competente para promover
os eventos, como a própria “Sexta Feira 13” é exemplo. Embora seja suspeito, acredito que
estão satisfeitos com o trabalho produzido (2013).

De acordo com este assessor, os instrumentos de imprensa utilizados pelo gabinete de
comunicação da Câmara Municipal de Montalegre na divulgação deste evento são os press
releases que chegam através de e-mail, aos três jornalistas entrevistados e as chamadas
telefónicas no sentido de reforçar a informação.
No que respeita à eleição do instrumento de assessoria privilegiado, os jornalistas Rui
Sá e Manuela Carneiro apontam o press release enviado por e-mail e o telefone enquanto
Miguel Cabral se centra particularmente no primeiro, sublinhando que, “com a proliferação
dos smartphones, nós temos, no fundo, a nossa agenda na palma da mão e a partir daí
conseguimos fazer qualquer contacto” (Cabral 2013). Rui Sá sublinha que “o e-mail é uma
forma que permite um volume de informação e uma qualidade de informação mais
diferenciada porque permite receber muitos mais pormenores organizativos mas o contacto
pessoal entre o gabinete e o jornalista da delegação é também importante” (Sá 2013). Manuela
Carneiro, no que respeita ao contacto telefónico acrescenta que “é também importante
estabelecer essa comunicação com os jornalistas de modo a que nós percebamos melhor o que
se pretende e até arranjar alguns tipos de abordagem para não ser sempre a mesma coisa, se
não os eventos também se tornam repetitivos e para o telespetador também se tornam
desinteressantes” (Carneiro 2013). Ricardo Moura (idem) considera que “em relação à sexta
feira 13, o press release é fundamental. Deve ser apelativo, com imagem e texto. As
chamadas telefónicas, sendo um complemento, também ajudam”. O assessor diz ser
conhecido pela comunicação social como “muito chato” no que respeita à divulgação dos
eventos. Confessa insistir na transmissão da mensagem, particularmente através da repetição
de chamadas telefónicas até obter o “ok”, considerando ser esta a sua obrigação, enquanto
assessor de imprensa.
No que respeita aos contactos telefónicos ao longo do ano, entre os três jornalistas e o
assessor Ricardo Moura foi possível constatar que são frequentes com os jornalistas Miguel
Cabral e Rui Sá e, em relação à jornalista Manuela Carneiro, os contactos acontecem
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sobretudo via e-mail. Segundo Rui Sá, estes contactos resultam muitas vezes na cobertura
jornalística de outros acontecimentos, opinião partilhada pelo jornalista Miguel Cabral que
acrescenta que são muitas as vezes que a TVI vai “a Montalegre à procura de uma história e
em conversas surgem outras” (Cabral 2013). De acordo com Manuela Carneiro (2013), apesar
de se tratar de um concelho distante, são muitos os trabalhos que a SIC faz em Montalegre,
destacando a “Feira do Fumeiro” e a iniciativa do Ecomuseu de Barroso que consiste na oferta
de couves aos compradores no comércio tradicional, na altura do Natal. Ainda dentro deste
contexto Rui Sá (2013) salienta que é notório o empenho na divulgação do Barroso como um
todo, por parte da Câmara Municipal de Montalegre, acrescentando que,
esta organização do Sexta Feira 13 a par com outras como a “Feira da Carne dos Lameiros”
a “Feira do Fumeiro”, a “Feira do Cabrito” que são eventos regulares ali no Concelho
ajudaram também a projetar uma série de outros valores de Montalegre que se há uns anos
atrás não eram tão olhados pela comunicação social, ou por muita comunicação social,
como coisas de relevo até um bocadinho para a história do próprio país, hoje em dia são (Sá
2013)

O jornalista ressalva que,
as pessoas centraram atenções ali e houve interesse da própria organização em ir mostrando
outras coisas e estou a falar por exemplo na história do Couto Misto de Dornelas, no
comunitarismo das Terras do Barroso, estou a falar numa série de outros valores culturais e
etnográficos daquela região do país, que é muito rica neles, e que tiveram um embuste
mediático porque também, de facto, [souberam] aproveitar a atenção concentrada num
evento para mostrar que havia outras coisas (idem)

Quanto ao relacionamento entre os três jornalistas com o assessor Ricardo Moura, Rui
Sá diz que
extravasa a própria relação estritamente profissional. É já uma relação de proximidade, de
quase amizade pessoal, até porque se deva dizer que o gabinete de imprensa da Câmara de
Montalegre é provavelmente ao nível da zona daqui de Trás-os-Montes um dos (não é caso
único), mas é um dos mais prolixos em volume da informação (Sá 2013).

Miguel Cabral (2013) considera ter, profissionalmente, uma relação próxima com
Ricardo Moura, uma pessoa que descreve como afável e de trato fácil, enquanto que Manuela
Carneiro define o seu relacionamento profissional, com este assessor de imprensa recorrendo
a dois adjetivos: “excelente, próximo”. Quando questionados sobre a forma como Ricardo
Moura recebe habitualmente estes jornalistas, a resposta foi unânime e francamente positiva
tendo salientado a jornalista Manuela Carneiro (2013) que “não há dúvida que, se há terra que
sabe receber, é Montalegre (…) Recebem muito bem os jornalistas e também é esse carinho
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que faz com que a gente vá lá”. Ricardo Moura (2013) carateriza a sua relação com os
jornalistas como uma relação acima de tudo de respeito, afirmando tratar-se de um
relacionamento próximo e extraordinário. O assessor acredita que um tratamento mais
próximo, mais informal e afetuoso com os jornalistas, torna mais exequível a divulgação de
acontecimentos locais, sobretudo por tratar-se de um concelho distante dos grandes centros
urbanos. No que respeita ao relacionamento com estes jornalistas, Ricardo Moura afirma que
“a relação é próxima porque já são muitos anos. [Acredita] que o respeito é recíproco. No
trabalho impera o profissionalismo, como se exige. Fora do trabalho, existe a informalidade
própria de quem se conhece ao longo dos anos” (Moura 2013).
Os três jornalistas entrevistados acreditam ser reciprocamente útil um bom
relacionamento entre eles e os assessores de imprensa. Manuela Carneiro (idem), entende esta
questão como fundamental e destaca o facto de entrar em contacto com alguns assessores,
quando precisa de notícias, considerando estes profissionais como a ponte entre essas notícias.
Rui Sá (2013) acrescenta que a assessoria “é uma função muito importante e é determinante
hoje em dia para a relação entre os órgãos de comunicação e as autarquias.” Por seu turno,
Miguel Cabral (2013) diz que um assessor deve ser alguém que tenha sensibilidade e
capacidade para preparar todas as informações para os jornalistas, deve ter noção do que estes
pretendem contrariando o conceito do “Portugal sentado”. O assessor Ricardo Moura (ibidem)
acredita que “é fundamental estabelecer laços de cortesia entre ambas as partes. A mensagem
flui melhor dado que a partilha surge com maior naturalidade.”

Qualidade percebida do evento
Todos os entrevistados consideram claramente notório o aumento de visitantes ao
longo dos anos, nos quais a Televisão marcou presença assídua, na cobertura do evento
“Sexta 13-Noite das Bruxas”. Neste contexto Manuela Carneiro afirma que
os órgãos de comunicação social contribuem, em grande escala, para a divulgação do
evento (…) Dada a cobertura que tem sido feita ao longo dos anos eu penso que se deve
repercutir depois também no número de visitantes que tem vindo a crescer de ano para ano.
A cobertura mediática, sem dúvida, é fundamental para a grandeza que o evento tem vindo
a adquirir, mas claro pelo trabalho que tem sido feito não só pelo gabinete de comunicação,
que tem um papel fundamental, mas também pela própria organização, pela autarquia que
tem a preocupação em criar espectáculos e interesse para que a própria comunicação social
vá lá (2013).
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Miguel Cabral (2013) considera que o aumento de visitantes ao evento “Sexta 13Noite das Bruxas” foi
exponencial relativamente a toda uma exposição mediática que estes eventos têm. A partir
do momento em que as televisões se interessam por uma “sexta-feira 13”,(…) a partir do
momento em que há uma divulgação nas televisões, na TVI, na SIC ou na RTP, é natural
que as pessoas ao verem se lembrem e se não for logo naquele ano, pelo menos vão pensar
e marcar (Cabral 2013).

No sentido de melhor elucidar esta questão, Miguel Cabral (2013) dá o exemplo de
reportagens televisivas feitas em Montalegre sobre a neve. Quando exibidas nos telejornais à
hora do almoço, o aumento de visitantes ao concelho nota-se imediatamente da parte da tarde.
Relativamente a este aumento crescente de visitantes, Rui Sá (2013) revela que se recorda na
primeira edição de estarem presentes pouco mais que duas dezenas de pessoas e hoje serem
dezenas de milhares de visitantes. Ricardo Moura (2013) considera a Televisão como um
veículo determinante na divulgação do evento “Sexta 13 - Noite das Bruxas” a nível nacional,
acreditando que “a imagem continua com o poder que todos nós conhecemos. É um
instrumento motivador tremendo (Moura 2013).
No que respeita à evolução qualitativa do evento, os três jornalistas são unânimes nas
respostas, considerando-a notória ao longo dos anos. Manuela Carneiro (2013) descreve que
“a festa é cada vez mais grandiosa. Se inicialmente se resumia a uma queimada no castelo
com alguns figurantes, agora é um espetáculo com uma magnitude que chega a ser muitas
vezes avassaladora”. Miguel Cabral afirma ter havido uma evolução tremenda ao longo dos
anos, acrescentando que
com a envolvência de uma grande equipa, a questão cénica e toda a preparação tornou-se
um espectáculo grandioso. Aquilo é um espectáculo (…) A “sexta feira 13” tornou-se um
espectáculo para toda a gente, tornou-se num espetáculo popular e é uma das bandeiras de
Montalegre neste momento (Cabral 2013).

Rui Sá salienta que, a par da evolução quantitativa, no que concerne ao notável aumento de
visitantes, há a destacar a evolução qualitativa da organização, acrescentando que
a qualidade da oferta em termos de animação do evento cresceu brutalmente (…)
profissionalizou-se e hoje em dia é um dos grandes eventos dos país em termos de
animação de rua (…) Houve um salto qualitativo brutal e um envolvimento de número cada
vez maior de pessoas (…) passa para um nível em que hoje são envolvidas 300 pessoas em
animação profissional direta de rua, 300 a 400 pessoas e portanto aí nota-se que há um
crescendo da qualidade e da diversidade e de tudo o que envolve a animação de um evento
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como aquele(…) Elevou-se o patamar das coisas que já não são sequer comuns de ver
noutros eventos do país (Sá 2013).

Quando questionados sobre a qualidade do evento como característica fundamental
para a cobertura televisiva do mesmo, os jornalistas têm opiniões divergentes. Rui Sá (2013)
considera a qualidade um fator preponderante para a cobertura jornalística apontando dois
motivos essenciais: o impacto económico que foi alcançando ao longo dos anos e, por outro
lado, pelo número de pessoas que envolve e por todo o ambiente “extra festa”. Manuela
Carneiro (2013) considera que “a qualidade é muito discutível (…) Às vezes a qualidade
deixa muito a desejar mas a qualidade do tema, o interesse que o tema pode suscitar no
telespetador é mais forte”. A mesma jornalista dá a título de exemplo as “Chegas de Bois” em
Montalegre “que se trata de um evento que se traduz às vezes em cinco minutos de luta,
muitas vezes difícil de captar em termos de imagem, mas que pelo seu caráter sui generis
acaba por atrair os órgãos de comunicação social.” (idem). Na opinião de Miguel Cabral
(2013), apesar de concordar que a qualidade se constitui como um fator elementar para a
cobertura jornalística salienta que “por um lado sim, queremos os grandes eventos, por outro
lado, caso as coisas sejam também realizadas de uma forma praticamente amadora, mais
próxima da realidade, também nos consegue levar. Há estas duas situações” (Cabral 2013).
Ricardo Moura não tem dúvidas que a qualidade do evento se encerra como um fator
preponderante para a cobertura jornalística deste evento, sobretudo porque “hoje cada vez
mais se procura o espetacular, o «não igual». As pessoas já não querem ver o mesmo. Exigem
o singular. É por esse motivo que apostamos no «diferente» e na qualidade. Reinventar é a
missão de quem organiza (Moura 2013).
Técnicas de Comunicação de Marketing
No que respeita às técnicas de comunicação de marketing que são utilizadas na
divulgação deste evento, Ricardo Moura afirma que
são variadas. Acima de tudo queremos que este evento seja bem publicitado. Temos usado
ultimamente os outdoors, com a imagem do evento, não só desta mas de todas as iniciativas
que o município tem promovido. Para além disto, apostamos, também, em flyers, na rádio,
em televisão. Temos a nossa página da Internet do Município e uma página no Facebook
que é um instrumento muito importante na divulgação do evento (Moura 2013).

O assessor entende que todas elas são muito importantes, sublinhando que “a
tecnologia [se] tem vindo a adaptar ao sabor do tempo. Instrumentos que antes nem sequer
existiam, agora são muitos importantes para a divulgação do evento (idem). Em relação à
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organização deste evento e assessoria do mesmo, Ricardo Moura diz tratar-se de uma área de
trabalho que lhe dá muito “gozo”.
Impacto na economia local
A divulgação deste evento a nível nacional tem conduzido a melhorias consideráveis
da economia local do concelho de Montalegre. A título exemplificativo Ricardo Moura diz
que em cada edição da “Sexta 13 – Noite das Bruxas”
são gastos 100.000,00€ na organização do evento. O presidente da Câmara tem dito, e bem,
que é um investimento sem risco, onde o retorno é imediato: na restauração, alojamento e
na divulgação dos nossos recursos pelo país fora. Tudo somado é de um valor incalculável
(Moura 2013).

5.3.2. Apresentação dos Questionários
Os questionários foram realizados com o propósito de obter dados primários sobre o
evento, tendo por base a opinião dos visitantes. Tentou-se conhecer melhor o público deste
certame, bem como a sua opinião em relação a vários aspetos qualitativos que o revestem. A
este questionário que foi colocado na plataforma online, foram obtidas 306 respostas,
apresentando-se, de seguida, uma breve análise das mesmas:

Gráfico 1: Faixa etária dos respondentes

15-24

61

20%

25-34

107

35%

35-44
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24%

45-54

37

12%

55-64
+ 65

24
5

8%
2%

No que respeita à caraterização do perfil da amostra, foi possível aferir que a maioria dos
inquiridos pertence à camada jovem, com maior incidência no público adulto jovem, cujas
idades se situam entre os 25 e os 44 anos. A faixa etária entre os 15 e os 24 anos foi a terceira
opção mais selecionada e apenas 2% dos respondentes tem mais de 65 anos.
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Feminino

159

52%

Masculino

147

48%

Gráfico 2: Identificação do género dos inquiridos

Em relação ao género dos inquiridos, percebeu-se que existe uma diferença reduzida
entre eles. Num total de 306 indivíduos, 52% são mulheres e 48% são homens.

Ensino Básico

13

4%

Ensino Secundário

120

39%

Ensino Superior

173

57%

Gráfico 3: Classificação dos respondentes por grau de escolaridade.

No que alude às habilitações literárias dos inquiridos, verificou-se que mais de metade
dos inquiridos tem formação superior e apenas 4% possui o ensino básico. Os restantes
possuem o ensino secundário.

Quadros Médios e Superiores

91

33%

Técnicos Especializados e Pequenos Proprietários

28

10%

Empreg. de Serviços/Comércio/Administrativos

48

17%

Trabalhadores Qualificados/Especializados

52

19%

Trabalhadores Não Qualificados

18

7%

Estudantes/Não Ativos/Desempreg./Reformados

33

12%

Domésticas(os)

6

2%

Gráfico 4: Ocupação profissional

Quando questionados sobre a sua profissão, 33% dos respondentes disse trabalhar nos

quadros médios ou superiores e a percentagem mais elevada, imediatamente a seguir a esta,
corresponde a trabalhadores qualificados/especializados, com a percentagem de 19%.
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0
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Distrito de Vila Real
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41%

Distrito de Beja

0

0%

Distrito de Bragança
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4%

Distrito de Faro

3
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Distrito do Porto

35
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1
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Distrito de Aveiro

1
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Madeira

1

0%

Distrito de Viseu

3

1%

Espanha - Galiza

23
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Distrito da Guarda

0

0%

Espanha - Outras Regiões

3

1%

Distrito de Coimbra

4

1%

Outros Países

17
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Gráfico 5: Origem dos inquiridos

Relativamente à origem dos inquiridos, verificou-se que provêm de quase todos os
distritos do país e ilhas, bem como da Galiza, outras regiões de Espanha e, ainda, outros
países. O distrito que registou maior número de respostas foi o de Vila Real, seguindo-se
Braga e Porto. A opção “Galiza”, “outros países” e “Lisboa” registaram valores relevantes,
com as percentagens de 8%, 6% e 4% respetivamente.

Televisão

25

8%

Rádio

4

1%

Internet

69

23%

Imprensa Escrita

5

2%

Pub. Exterior

17

6%

Amigos/Familiares

186

61%

Gráfico 6: A forma através da qual os respondentes tomaram conhecimento do evento

Mais de metade dos inquiridos, 61%, disse ter tido conhecimento deste evento através
de amigos ou familiares. A opção a seguir mais respondida foi a Internet, com 23% de
respostas, seguindo-se da televisão que alcançou a percentagem de 8%.

114

Esmeralda Moreira Alves

O contributo dos media e das relações públicas para a projeção de identidades culturais

Mau

1
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Razoável

19
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Bom

76

25%

Muito Bom

210

69%

Gráfico 7: Avaliação qualitativa do evento

No que alude à qualidade percebida do evento, 69% da amostra considerou o evento
muito bom, 25% achou bom, apenas 6% considerou razoável e nenhum inquirido o elegeu
como mau.

Padre Fontes

35

11%

Espetáculo e esconjuro (em frente ao castelo)

108

35%

Espetáculo Piromusical

20

7%

Ambiente das Ruas

138

45%

Restauração

4

1%

Alojamento

1

0%

Gráfico 8: Pontos mais positivos do evento

Quanto ao ponto mais positivo neste evento, o ambiente das ruas ocupa o lugar
cimeiro com 45%, seguindo-se a o espetáculo e esconjuro em frente ao castelo com 35%, de
11% o Padre Fontes, 7% o espetáculo piromusical e apenas 1% a restauração.

Gráfico 9: Pontos mais negativos do evento
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No que concerne ao ponto mais negativo do evento, 29% dos inquiridos indicaram as
acessibilidades, 27% a distância e 15% o espaço. Segue-se a restauração com 10%, o
alojamento com 7% e os custos e a organização, ambos com 6%.

Não

6

2%

Sim, pouco

35

11%

Sim, muito

197

64%

Não sei

68

22%

Gráfico 10: Evolução qualitativa do evento ao longo dos anos

Mais de metade dos inquiridos considera que é notória a evolução qualitativa deste
evento ao longo dos anos. 22% diz não saber, 11% diz ter evoluído pouco e apenas 2% diz
não ter evoluído nada.

Sim

284

93%

Não

4

1%

Talvez

18

6%

Gráfico 11: Intenção por parte dos respondentes em recomendar o evento a familiares e amigos

93% dos inquiridos demonstra a intenção de recomendar este evento a familiares e
amigos.
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Sim
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Não
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Talvez

35

11%

Gráfico 12: Pretensão dos inquiridos de voltar em próximas edições do evento

No que respeita à intenção de regressar em próximas edições do evento, 86% dos
inquiridos afirma que sim, apenas 2% diz que não e 11% estão indecisos.

Gráfico 13: Sugestões para melhoria do evento

Estacionamentos
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Espaço
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22%

Restauração

32

10%

Alojamento

33

11%

Organização

36

12%

Nada a sugerir

46

15%

Quando questionados sobre as sugestões que consideram mais importantes para a
melhoria do evento, os inquiridos elegeram como as duas fundamentais: os estacionamentos e
o espaço. Apresentaram resultados relevantes e similares: a organização, o alojamento e a
restauração. 15% dos respondentes não tem nada a sugerir.

5.4. Análise de Resultados
5.4.1. Análise das Entrevistas
As entrevistas realizadas aos jornalistas das três televisões generalistas portuguesas
auxiliaram na confirmação das hipóteses levantadas:
a) Quanto mais elevada for a utilização de instrumentos de assessoria de imprensa,
nestes eventos, maior é a sua projeção mediática;
b) Quanto mais informal e próxima for a relação entre assessores e jornalistas, maior
projeção mediática haverá dos eventos da região transmontana;
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c) Quanto mais profissional for a organização de eventos culturais, maior será a
afluência de visitantes e mais garantida será a presença dos media nos próximos eventos.
Foi possível constatar, nas entrevistas efetuadas, que a utilização de mais do que um
instrumento de assessoria de imprensa e a insistência e repetição desta conduta, na divulgação
do evento “Sexta 13 – Noite das Bruxas” influi na projeção mediática do mesmo. Poder-se-á,
assim, aferir que este procedimento se trata de uma forma de evitar que a informação relativa
à organização de um evento possa “cair no esquecimento” dos jornalistas potenciando a não
cobertura do mesmo. O press-release encerra uma importância elementar no envio de
informação detalhada e apelativa, enquanto que as chamadas telefónicas deverão ser
particularmente consideradas para relembrar e insistir a transmissão da mensagem, de uma
forma menos formal. A conjugação destas duas sinergias parece obter um resultado muito
positivo no que concerne à probabilidade de cobertura jornalística dos eventos e consequente
projeção mediática dos mesmos.
Através das respostas dos entrevistados, foi possível atestar que o relacionamento
entre o assessor de imprensa da Câmara Municipal de Montalegre com os jornalistas das três
televisões generalistas portuguesas, apesar de se caraterizar como muito profissional,
extravasa este apanágio sendo particularmente revestido por um caráter de informalidade que
conduz, a priori, a uma maior aproximação entre eles, fomentando um relacionamento mais
informal. Esta proximidade, comprovada entre todos eles, sem exceção, influirá certamente
numa maior projeção mediática do evento “Sexta 13 – Noite das Bruxas”, acreditando-se que
se constitui quase como numa “obrigação”, destacando-se a forma acolhedora e afetuosa com
que os jornalistas dizem ser recebidos em Montalegre.
A profissionalização do gabinete de comunicação terá um contributo de extrema
relevância tanto na conquista de visitantes como na garantia da presença dos media nas várias
edições do evento da “Sexta 13- Noite das Bruxas”. Através das entrevistas realizadas, foi
possível constatar que é notória a evolução qualitativa do evento, facto também comprovado
através dos inquéritos realizados. Esta constatação é observável no aumento gradual de
visitantes ao longo dos anos, bem como no facto dos media, designadamente a Televisão,
marcar presença firmada desde sempre, fazendo já parte da agenda destes órgãos de
comunicação social. A qualidade percebida do evento não deixou dúvidas, quanto à garantia
da cobertura jornalística do mesmo.
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5.4.2. Análise dos Questionários
Com base nas respostas aos questionários, foi possível perceber que o público do
evento “Sexta 13-Noite das Bruxas” é maioritariamente jovem pelo que se poderá concluir
que será determinante projetar respostas adequadas a este perfil do público-alvo, por parte da
organização. O facto de mais de metade dos inquiridos possuir o ensino superior e,
sensivelmente a mesma percentagem, trabalhar nos quadros médios/superiores ou fazer parte
do grupo de trabalhadores especializados/qualificados, poder-nos-á levar à conclusão que um
número muito relevante de pessoas procura este evento pelo seu teor cultural e singular,
parecendo tratar-se de um público exigente.
A capacidade que o evento tem em atrair visitantes de todo o país e do estrangeiro
reforça a ideia de que será a qualidade e ineditismo do evento, que leva a que pessoas estejam
dispostas a fazer um viagem, em alguns casos muito longa, para assistirem a um espetáculo,
cujo auge ocorre em apenas uma noite, embora, para algumas pessoas se prolongue até ao dia
seguinte, no caso dos habitantes de Montalegre ou de localidades próximas e, para outras se
prolongue durante o fim de semana, designadamente para aqueles que fazem reservas na
hotelaria local.
O facto de 61% dos inquiridos ter respondido que tomou conhecimento deste evento
através de amigos ou familiares foi, antes de mais, inesperado neste estudo, julgando-se,
inicialmente, que a televisão seria o meio que ocuparia o lugar cimeiro nas respostas. A
transmissão televisiva de peças jornalísticas sobre o evento, no dia seguinte da realização do
mesmo, poderá justificar estes resultados. A realização de peças de antecipação ao evento
poderá obter melhores resultados, no que respeita à conquista de mais visitantes. Aqui, poderse-á concluir que, efetivamente, o word-of- mouth ou a publicidade boca-a-boca tem um valor
elementar na conquista de novos públicos. Será o relato de uma experiência singular e a
credibilidade nos familiares e amigos que a descrevem que convencerá novos públicos, sendo
certo que a maioria daqueles que lá vão, tenciona voltar, de acordo com as respostas obtidas.
Embora existam poucas dúvidas de que a televisão será o maior meio de comunicação de
massa, será o word-of- mouth que convence as pessoas a deslocarem-se ao evento. No terreno,
foi possível perceber que várias pessoas iam pela primeira vez, acompanhadas de amigos já
reincidentes no evento. Nessas abordagens pessoais constatou-se, ainda, a intenção de
regressar a Montalegre em época de férias.
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A Internet encerra-se como elementar na divulgação deste certame, reforçando a
importância deste meio para a área da organização de eventos, designadamente através das
redes sociais, no caso de Montalegre o Facebook, um dos instrumentos que o gabinete de
comunicação utilizou para divulgar o evento online.
A maioria dos inquiridos classifica o evento como bom ou muito bom, facto que
levará a concluir que a organização está a fazer um bom trabalho e que a qualidade deverá ser
mantida em próximas edições. Foi possível perceber neste estudo que grande parte do público
elegeu o ambiente das ruas como o ponto mais positivo do evento. Daqui se poderá concluir
que a organização poderá tentar melhorar as respostas menos optadas: reforçar a imagem do
padre Fontes, a restauração e o alojamento. Por ter sido possível constatar no local que o
espaço em frente ao castelo não é suficiente para acolher todos os visitantes, poderão ser
projetadas ou reforçadas outras iniciativas fora deste espaço, no momento do espetáculo e
esconjuro em frente ao castelo ou fortalecer os pontos que já foram apontados. Desta forma,
os visitantes que não possam assistir ao espetáculo do esconjuro, por falta de espaço, deverão
ser “compensados” com outras experiências únicas, até porque já vimos que o ambiente das
ruas foi considerado, para muitos, o ponto mais positivo do evento.
No que respeita ao ponto mais negativo, as acessibilidades ficaram em primeiro lugar,
um ponto crítico com soluções reduzidas, tendo em conta que Montalegre se localiza num dos
pontos mais a Norte de Portugal. No entanto, as obras de beneficiação da estrada municipal
508 de Gralhas a Solveira, já aprovadas pelo Tribunal de Contas, favorecerão, certamente, os
acessos a este concelho. Só assim se poderá encurtar de alguma forma a distância, embora se
saiba que se tratará sempre de um dos concelhos mais a Norte de Portugal. O espaço, também
considerado por um número relevante de inquiridos, como o ponto mais negativo do evento,
não terá grandes soluções, uma vez que as características geográficas desta vila, bem como e a
edificação da mesma não permitem que o espaço seja alargado. No entanto, reforça a ideia de
que, espaços ou ruas que não estejam agora a ser considerados pela organização, passem a
fazer parte do plano da festa.
A maioria dos inquiridos considera notória a evolução qualitativa do evento ao longo
dos anos, facto que reconhece o empenho profissional por parte da organização e reitera a
importância de manter esse profissionalismo. Deduz-se que será a qualidade percebida pelos
visitantes que leva a que a maioria dos inquiridos tencionem aconselhar este evento a
familiares e amigos. Vê-se novamente aqui reforçada a importância do word-of- mouth
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comprovando que a oferta de experiências positivas e a partilha das mesmas se encerram
como elementares nesta área das relações públicas.
No que respeita às sugestões apresentadas pelos inquiridos, no sentido de melhorar o
evento, a mais vezes optada, os estacionamentos, poderá constituir-se como um indicativo
para a Câmara Municipal e ser solucionada em próximas edições. Esta solução terá a priori
entraves que se prenderão, naturalmente, com o orçamento deste município ou com contornos
relacionados com a criação de mais lugares de estacionamento. O espaço volta a ser um ponto
salientado, reiterando a importância de passar a ser tido em conta, no sentido de o melhorar ou
rentabilizar da forma mais assertiva possível. A restauração e o alojamento, veem aqui
confirmada, ainda que numa escala pouco elevada, a possibilidade e necessidade de serem
melhorados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste ponto serão apresentadas as conclusões mais relevantes desta investigação, que
poderão elucidar profissionais da área das relações públicas, no que toca ao poder desta
atividade na projeção de identidades culturais, bem como salientar a importância desta técnica
de comunicação de marketing para as autarquias portuguesas, sobretudo para aquelas que
continuam a dispensar um gabinete de comunicação.
Relativamente à área da organização de eventos, foi possível constatar que a qualidade
percebida dos mesmos se constitui como um fator elementar no que respeita à conquista de
visitantes, bem como numa certeza maior no que concerne à presença dos media. Desta
forma, viu-se aqui comprovado o poder das relações públicas na conquista da empatia dos
públicos. Torna-se emergente que as autarquias despertem para esta realidade e apostem no
capital humano no que respeita à profissionalização do gabinete de comunicação, visando a
busca de resultados mais assertivos, em particular o aumento de valor acrescentado, através da
projeção mediática. A organização de eventos constitui-se, claramente, como uma atividade
rigorosa, que se reveste de um caráter complexo desde a sua planificação até ao dia da
concretização, exigindo uma orientação firme para que os resultados estejam em
conformidade com os objetivos delineados.
No que concerne à atividade de assessoria de imprensa, a principal conclusão prendese com a importância de relacionamentos próximos e informais entre os profissionais desta
área e os jornalistas, sobretudo por se tratar de um meio de alcançar visibilidade de forma
gratuita. Os assessores de imprensa deverão reforçar o seu empenho em criar laços afetuosos e
informais com os órgãos de comunicação social, a quem deverão mostrar disponibilidade
permanente, sempre que lhes seja solicitado o seu apoio, designadamente quando os
jornalistas lhes pedem sugestões para reportagens. Aqui as fontes desempenham um papel
fulcral, pelo que deverão ser diversificadas e fiáveis para que nunca se difunda informação
incredível. Um bom relacionamento entre assessores e jornalistas trará certamente benefícios
para ambas as partes e no atual panorama de crise, a criação de visibilidade na comunicação
social de forma gratuita, em detrimento de um espaço ou meio pago, constitui-se como
elementar para todas as autarquias do país.
As ofertas a jornalistas são um hábito comum nas sociedades modernas, embora
alguns especialistas considerem uma forma de suborno. De acordo com Martins Lampreia
(1999), uma oferta aos jornalistas nunca deve denotar uma contraprestação, no entanto
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auxiliará certamente na criação de empatia com os jornalistas, podendo ser esta uma forma
dos profissionais de relações públicas conquistarem este público. Este autor alerta para a
importância da criação de relações sólidas assentes numa base de confiança, franqueza e
amizade para o alcance de resultados mais assertórios.
O marketing word-of-mouth, também designado por publicidade “boca-a-boca”, viu
neste estudo reforçada a sua importância enquanto técnica de comunicação. Embora se tivesse
a noção da importância desta área da comunicação, houve alguma surpresa em relação ao seu
poder na conquista de visitantes ao evento “Sexta 13 – Noite das Bruxas”. Esta conclusão
estará relacionada com o facto das pessoas terem passado a depositar uma menor confiança na
publicidade, passando a dar mais crédito às experiências relatadas por pessoas em quem
tenham confiança. Desta forma, proporcionar experiências singulares aos visitantes de um
evento encerra-se como fator preponderante na conquista dos públicos e alcance dos objetivos
delineados.
No que concerne à comunicação online, já se verificou que se constata como uma
técnica de comunicação elementar nas sociedades modernas. Trata-se de uma nova forma de
comunicar que acompanha a evolução da tecnologia e que chega a um vasto número de
pessoas num espaço de tempo cada vez mais curto. As redes sociais encerram, neste contexto,
um papel determinante, numa altura em que a maioria da população portuguesa marca
presença nesta plataforma online. Neste estudo, foi possível comprovar que grande número
dos visitantes têm conhecimento dos eventos realizados, através da Internet, facto que nos
leva a considerar que esta técnica de comunicação deverá fazer parte integrante do mix de
comunicação de todas as autarquias.
Todas as técnicas de comunicação acima enunciadas terão um peso menor no
orçamento dos municípios, comparativamente com outras técnicas de comunicação, como por
exemplo a publicidade. Concordando com João Castro (2007) quando afirma que a
publicidade tem vindo a perder peso nos orçamentos de comunicação de marketing nos
últimos vinte anos, opinião partilhada por Al Ries e Laura Ries (2002), sugere-se que as
autarquias apostem nestas técnicas, em detrimento de outras que pesem mais nos seus
orçamentos.
No que respeita ao caso concreto de Montalegre, o concelho cujo estudo foi feito de
forma mais exaustiva, importa salientar o facto de se tratar de uma região cuja identidade
cultural é deveras singular. A região do Barroso é multifacetada e detentora de hábitos,
costumes, crenças, superstições e rituais únicos. O concelho de Montalegre, reconhecido
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como a “Capital do Misticismo”, adquiriu esta designação pelos eventos que realiza neste
âmbito: o “Congresso de Vilar de Perdizes” e os festejos da “Sexta 13 – Noite das Bruxas”.
Aqui, as fronteiras entre o sagrado e o profano, entre o ritual e o religioso entrelaçam-se, um
facto que constituiu um autêntico chamariz a este concelho do Barroso. A fomentar esta
ambiguidade, entre o profano e o sagrado, está a contribuição do padre Fontes, por ter sido
este pároco o grande impulsionador dos eventos acima referidos. A Câmara Municipal de
Montalegre soube, de forma assertiva, agarrar este mote e elaborar um plano de trabalho
consistente e continuado, com uma orientação precisa, que levou à credibilização da sua
autenticidade e projeção do seu valor cultural. A divulgação, em massa, destes
acontecimentos culturais foi feita através dos media que evidenciam ter, neste contexto, um
poder indubitável enquanto veículos de transmissão de informação na área da cultura.
Poder-se-á retirar deste estudo uma outra conclusão que se prende com a existência ou
não de gabinete de comunicação nos quatro municípios abordados. As Câmaras Municipais de
Vila Pouca de Aguiar e Montalegre possuem gabinete de comunicação, contrariamente aos
municípios de Vinhais, que está neste momento a proceder à criação de um gabinete de
comunicação e imagem e Valpaços que conta com a colaboração pontual de uma freelancer.
Os eventos abordados neste estudo, referentes aos municípios de Montalegre e Vila Pouca de
Aguiar são os mais recentes, ambos com início em 2002 e os que mais rápida projeção
mediática tiveram. Foi evidente, nas entrevistas realizadas, que os jornalistas estabelecem
relações mais próximas com municípios que tenham gabinete de comunicação, através dos
seus assessores, com quem mantêm relações profissionais de cooperação mútua resultando,
com frequência, na cobertura de vários acontecimentos ao longo do ano.
Foi, ainda, possível aferir, através das entrevistas realizadas aos assessores, que
aqueles que trabalham a tempo inteiro e há mais anos nos gabinetes de comunicação das
respetivas Câmaras Municipais, concretamente nos casos de Montalegre e Vila Pouca de
Aguiar, responderam prontamente, de forma clara, conclusiva e esclarecedora e mostraram
dominar os assuntos abordados, contrariamente ao município de Vinhais cujas respostas
foram morosas, curtas e consequentemente pouco esclarecedoras. Quanto ao caso de
Valpaços, a resposta à entrevista foi a mais demorada por carecer do consentimento do
presidente da Câmara, no entanto as respostas foram bastante esclarecedoras. Pelo exposto
poder-se-á concluir que a existência de um gabinete de comunicação será elementar na
divulgação dos eventos das autarquias e consequente conquista de valor acrescentado para a
mesmas. Paralelamente a esta conclusão, poderemos aferir que a profissionalização dos
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gabinetes de comunicação encerra uma importância fulcral, pelo que o capital humano deverá
ser tido como categórico para o alcance dos objetivos delineados pelas autarquias, numa
altura em que é notável a luta entre elas por um título com reconhecimento a nível nacional.
Dá-se como exemplo o caso de Montalegre que se está a distinguir com a organização da
“Feira do Fumeiro” e já se intitula como a “Rainha das Feiras do Fumeiro”, na tentativa de se
destacar neste âmbito, competindo com Vinhais; a luta de Carrazeda de Montenegro,
Sernancelhe e Marvão pelo título de “Capital da Castanha” e o caso de Vila Pouca de Aguiar,
Mogadouro e Sátão que se tentam destacar pela micologia. Este facto demonstra,
primeiramente, a importância dos concelhos lutarem pela conquista de um título associado a
determinadas singularidades que implicará, posteriormente, um esforço continuado para o
manterem, sob pena de o virem a perder para outros municípios.
Pelo exposto, poder-se-á admitir que o estudo realizado confirmou as hipóteses
inicialmente levantadas, confirmando que a assessoria de imprensa e a organização de
eventos, aplicadas nos certames culturais transmontanos, constituem-se como um fator
determinante na projeção mediática da região, a nível nacional. Através das entrevistas
realizadas percebeu-se, claramente, que quanto mais elevada for a utilização de instrumentos
de assessoria de imprensa e mais próxima for a relação entre assessores e jornalistas, no que
concerne à organização de um evento, maior será a sua projeção mediática. Constatou-se,
ainda, que quanto mais profissional for a organização de eventos culturais, maior será a
afluência de visitantes e mais garantida será a presença dos media, em próximas edições do
evento, pelo que se poderá concluir que o capital humano se constitui, indubitavelmente,
como um fator elementar para o alcance dos objetivos estabelecidos. As relações públicas
veem, neste estudo, comprovada a sua relevância para as autarquias portuguesas.
Tendo em conta a natureza exploratória desta investigação, as conclusões retiradas são
entendidas como um primeiro contacto para a compreensão desta temática. A análise de
resultados desta pesquisa está condicionada à amostra que deveria ter sido mais ampla e
representativa, no entanto, este estudo é definitivamente exploratório e as conclusões obtidas
poderão servir como ponto de partida para pesquisas futuras. O estudo empírico seria
certamente mais conclusivo se tivesse sido alargado a outros meios de comunicação social,
para além da Televisão, facto que não foi possível, por motivos de espaço, tempo e
orçamento.
Esta pesquisa foi deveras enriquecedora, julgando-se que outras trajetórias poderão ser
traçadas, no que respeita a recolhas do âmbito cultural que reveste a região transmontana, bem
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como em relação ao poder dos media enquanto difusores de mensagens culturais.
Investigações futuras poderão alargar e aprofundar o estudo do contributo das relações
públicas ou de outras técnicas de comunicação de marketing na projeção de identidades
culturais, destacando os casos de Vinhais- a Capital do Fumeiro; Vila Pouca de Aguiar – a
Capital do Granito e Valpaços- a Capital do Folar, aqui pouco aprofundados, acreditando que
a comunicação se encerra como um fator elementar na maximização das potencialidades de
Trás-os-Montes e Alto Douro, região apelidada por Miguel Torga como “Reino
Maravilhoso”.
Deste estudo colhem-se ensinamentos que poderão servir de exemplo a outras
autarquias, em particular no que concerne ao melhor aproveitamento dos recursos naturais,
gastronomia, dos usos, costumes, crenças e produtos regionais de cada uma delas, que
poderão ser potenciados com o contributo das relações públicas, designadamente com a área
da organização de eventos e assessoria de imprensa.
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Anexo 1
Entrevista realizada por e-mail ao assessor de imprensa da Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar no dia 5 de setembro de 2013
Nome: João Cláudio Pimentel Lamas
Formação: Licenciatura em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo (Porto),
seguida de estágio no Diário de Notícias.
Percurso Profissional: Assessor no gabinete de comunicação da Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar desde2002.

- Em que data se realizou a primeira edição da Feira do Granito?
A primeira edição da Feira do Granito e do Concelho de Vila Pouca de Aguiar decorreu em
junho de 2002.
- Considera a qualidade do evento um fator preponderante para a cobertura jornalística
deste evento?
A cobertura jornalística de um evento depende de vários fatores, sendo que um deles é, com
certeza, a qualidade do acontecimento nas mais diversas iniciativas que decorrem durante o
evento. A título de exemplo, na Feira do Granito, o Arrastão da Pedra, cuja primeira edição
foi em junho de 2011, deu um ímpeto ao certame pela capacidade de envolver as pessoas e
também atrair os órgãos de comunicação social.
- Acha que a profissionalização do gabinete de comunicação, na autarquia de Vila Pouca
de Aguiar influiu na melhoria da qualidade do evento e consequente aumento da
cobertura jornalística?
Sem dúvida que a especialização contribui para um trabalho mais eficiente. Neste caso, o
Gabinete de Imprensa da Câmara contribui para enquadrar devidamente um acontecimento,
com o intuito de o contextualizar, dignificar e difundir, procurando ir de encontro às esferas
mediática e pública.
-Quais as técnicas de comunicação de marketing utilizadas na divulgação do evento
Feira do Granito de do Concelho?
– As técnicas de comunicação de marketing utilizadas decorrem de um processo mix de
comunicação, utilizando propaganda, marketing, publicidade e relações públicas, em que se
1

2

procura envolver a comunidade local e quem poderá estar recetivo a visitar o concelho,
através de um evento sólido, diversificado, atrativo e agregador.
Nesse sentido, a nível interno, a divulgação é através da utilização de cartazes, convites, sms e
outros formatos, em plataformas comuns nos serviços camarários indo de encontro aos
funcionários, colaboradores e munícipes que interajam com os serviços municipalizados (ecrã
no interior dos Paços do Concelho, pasta comum de ficheiros, listas de distribuição eletrónica,
contactos, etc). A nível local, é acionado o protocolo para entidades e/ou seus representantes,
e é feita a distribuição de mensagens escritas, áudio e multimédia, através de site, revista
municipal, rádio e jornal locais.
A nível externo, a comunicação é feita através de outdoors (junto à A24 e à A7), nos mupis e
ecrãs existentes na sede de concelho. Procede-se ainda à realização de spot publicitário para
divulgação nos órgãos de comunicação nacionais e regionais, bem como a divulgação da feira
e respetivo cartaz através das rádios e jornais nacionais e regionais, internet e redes sociais.
- Que instrumentos de assessoria de imprensa são utilizados na divulgação do evento
“Feira do Granito”?
São várias as ferramentas de comunicação utilizadas na Feira do Granito, entre as quais,
conferência de imprensa, comunicado de imprensa, contacto telefónico, newsletter, sms, e
outras.
- Que instrumento de assessoria de imprensa privilegia em relação aos demais?
É importante conjugar a escrita com a oralidade e, nesse sentido, o contacto interpessoal é
apoiado em informação escrita sobre o evento.
- A partir de quando é que a televisão passou a fazer a cobertura deste evento?
Logo após as primeiras edições da feira, ainda que de forma tímida. Todavia, o aumento da
visibilidade junto dos media e os acontecimentos integrados no evento atraíram mais a
televisão que, progressivamente, passa a fazer cobertura do evento, bem como da temática
que o sustenta. A edição mais recente da feira, de 20 a 23 de junho de 2013, foi a que obteve
mais impacto na televisão, com reportagens de antevisão nos três principais canais nacionais e
que também marcaram presença na Feira. No evento, acresce ainda a presença de televisões
de âmbito regional.
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- Como caracteriza o seu relacionamento profissional com os jornalistas da Televisão?
O relacionamento com os jornalistas da televisão é simples, informal e prático. Neste trabalho
de assessoria é importante perceber o outro e a melhor forma de o conseguir é colocarmo-nos
no seu lugar. Penso que é mais fácil para quem está no meio.
- Considera reciprocamente útil um bom relacionamento com estes profissionais?
É claramente útil ter um bom relacionamento porque, não havendo obstáculos, permite que o
trabalho de ambos seja concretizado com rigor, eficiência e destreza.
-Um tratamento mais próximo, informal e afetuoso com os jornalistas, torna mais
exequível a divulgação de acontecimentos locais?
No sentido em que esse tratamento mais próximo leva a que cada um compreenda o trabalho
do outro, é mais exequível a cobertura de acontecimentos. Na assessoria, como a própria
palavra indica, ser prestável possibilita ultrapassar barreiras que possam surgir e, não menos
importante, respeitar a liberdade profissional do jornalista contribui para que o próprio esteja
mais recetivo a estar presente nos acontecimentos.
- Considera a televisão como um veículo determinante na divulgação evento a nível
nacional?
É, de facto, determinante na divulgação do evento e no prestígio que se consegue alcançar
com um evento que é anual e regular permitindo uma plataforma sólida no seio da
comunidade. Com a divulgação do concelho na televisão, através de eventos e outros
acontecimentos, aumenta a capacidade de atrair pessoas e reforçar o tecido socioeconómico
da região.
- Esta divulgação tem conduzido a melhorias significativas da economia local?
Exatamente. Atualmente, o granito aguiarense tem muita visibilidade e Vila Pouca de Aguiar
é reconhecida como a Capital do Granito. Este evento nacional tem atraído pessoas e gera
negócios no setor, mas também em áreas como a restauração e outros serviços locais. A
divulgação de eventos, feiras e outros acontecimentos contribui para que o nome de Vila
Pouca de Aguiar surja bem posicionado para quem pretende conhecer Trás-os-Montes e
visitar a região.
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Anexo 2
Entrevista pessoal ao assessor de imprensa da Câmara Municipal de
Montalegre realizada no dia 13 de setembro de 2013.
Nome: Ricardo Fernandes de Moura
Formação: Licenciatura de Comunicação Social na Universidade do Minho
(Braga 1992-1997)
Percurso Profissional: É Responsável pelo Gabinete de Imprensa da Câmara
Municipal de Montalegre (desde 1998); Colaborador no jornal “Correio do Planalto”
desde 1998; Diretor da Rádio Montalegre (1998-2003); Estágio académico no
jornal “Correio do Minho” (Braga); Trabalho no jornal “Correio do Minho” (findo o
estágio) durante seis meses; Colaborador no jornal “A Bola”; Correspondente
no JN (Jornal de Notícias); Fundador da revista Contra Capa; Colaboração em vários
jornais e revistas académicas.

- Em que data se realizou a primeira edição do evento “Sexta 13- Noite das
Bruxas”?
- 2002.
- Que técnicas de comunicação de marketing são utilizadas na divulgação deste
evento?
- São variadas. Acima de tudo queremos que este evento seja bem publicitado. Temos
usado ultimamente os oudoors, com a imagem do evento, não só desta mas de todas as
iniciativas que o município tem promovido. Para além disto, apostamos, também, em
flyers, na rádio, em televisão. Temos a nossa página da Internet do Município e uma
página no Facebook que é um instrumento muito importante na divulgação do evento.
- Entre elas todas, qual é a que acha que funciona melhor?
- Entendo que todas são importantes. A tecnologia tem-se vindo a adaptar ao sabor do
tempo. Instrumentos que antes nem sequer existiam, agora são muitos importantes para
a divulgação do evento.
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- Em relação à assessoria de imprensa, que instrumentos são utilizados?
- Utilizamos press releases e chamadas telefónicas.
- Entre eles, qual é que acha mais eficaz, no sentido de captar mais a atenção dos
jornalistas?
- Em relação à “Sexta feira 13”, o press release é fundamental. Deve ser apelativo, com
imagem e texto. As chamadas telefónicas, sendo um complemento, também ajudam.
- A partir de quando é que a televisão passou a fazer a cobertura deste evento?
- Desde sempre.
- Considera a televisão como um veículo determinante na divulgação do
evento “Sexta 13 - Noite das Bruxas” a nível nacional?
- Sim. A imagem continua com o poder que todos nós conhecemos. É um instrumento
motivador tremendo.
- Em relação aos jornalistas, refiro-me aos da televisão, como carateriza o seu
relacionamento com os jornalistas da SIC, TVI e RTP?
- Antes de mais de respeito. Tenho um bom relacionamento com eles, uma relação
muito próxima, julgo que extraordinária.
- Considera reciprocamente útil um bom relacionamento com estes profissionais?
- Correto. É fundamentar estabelecer laços de cortesia entre ambas as partes. A
mensagem flui melhor dado que a partilha surge com maior naturalidade.
-Um tratamento mais próximo, mais informal e afetuoso com os jornalistas, torna
mais exequível a divulgação de acontecimentos locais?
- Exatamente. Estamos tão longe não é? E os trabalhos dos correspondentes têm sido
extraordinários.
- “Acarinha” os jornalistas, "mima-os"?
- A relação é próxima porque já são muitos anos. Acredito que o respeito é recíproco.
No trabalho impera o profissionalismo, como se exige. Fora do trabalho, existe a
informalidade própria de quem se conhece ao longo dos anos.
2

- Utiliza alguma estratégia específica para atrair a atenção dos jornalistas da
Televisão, para determinados acontecimentos?
- Dizem que sou “muito chato” na divulgação dos eventos (risos). Na verdade, tento
insistir na mensagem, telefono-lhes uma, duas, três vezes até obter o “ok”. É a minha
obrigação.
- Acha que a profissionalização do gabinete de comunicação, na autarquia de
Montalegre influiu para que a “Sexta-feira 13- Noite das Bruxas” passasse a
ser reconhecida a nível nacional?
- Sim, sem dúvida. Hoje, mais do que nunca, as coisas tendem para o quarto poder.
Hoje, mais do que nunca, qualquer município têm de ter uma boa estrutura e uma
equipa competente para promover os eventos, como a própria “Sexta feira 13” é
exemplo. Embora seja suspeito, acredito que estão satisfeitos com o trabalho produzido.
- Considera a qualidade do evento um fator preponderante para a cobertura
jornalística deste evento?
-Sim. Hoje cada vez mais se procura o espetacular, o “não igual”. As pessoas já não
querem ver o mesmo. Exigem o singular. É por esse motivo que apostamos no
“diferente” e na qualidade. Reinventar é a missão de quem organiza.
- Em termos da economia local, esta divulgação tem conduzido a melhorias
significativas, na economia de Montalegre?
- São gastos 100.000,00€ na organização do evento. O presidente da Câmara tem dito, e
bem, que é um investimento sem risco, onde o retorno é imediato: na restauração,
alojamento e na divulgação dos nossos recursos pelo país fora. Tudo somado é de um
valor incalculável.
- Em relação à área das relações públicas, neste caso a organização deste evento e
assessoria do mesmo, dá muito trabalho?
- Prefiro dizer que dá muito gozo!
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Anexo 3
Entrevista ao padre Fontes realizada por e-mail no dia 18 de setembro de
2013

- Como nasceu o evento “Sexta 13-Noite das Bruxas”, comemorado em Montalegre, no
ano de 2002?
A festa de “Sexta 13” nasceu da junção de 2 crenças respetivas, antigas que nos unimos para
fomentar o turismo cultural, nos restaurantes e hotéis, desde 1983 em vilar Perdizes.
A Câmara viu o êxito e acarinhou a ideia cada vez com mais adesão, com o cenário mágico
dos castelos da vila.
- “Sexta 13-Noite das Bruxas”, mudou Montalegre?
Montalegre foi empurrado pelo êxito da qualidade e variedade única da animação. Acreditou
em Vilar de Perdizes e transpôs e centrou na vila o espetáculo com data marcada para toda a
vida...
- Este certame é reconhecido a nível nacional. Como encara esta realidade?
A festa e fama passou a internacional com a parte galega, cultural igual. Quem vê, vem e
volta com mais alguém.
- A sua imagem constitui-se como um elemento preponderante neste certame. O que
mais poderá fazer por Montalegre?
O país reporta este ato inovador a mim e a Câmara reconhece e promove o nome e eu adiro e
uno-me a quem vem á festa. Vai crescendo a fama da festa e do padre associado. Muito se
pode fazer com a minha ajuda. Dei o meu nome aos produtos e valores da região Barrosã,
vinho, chás, etc.
-Descreva Montalegre e as suas gentes em poucas palavras.
Montalegre capital de Barroso, guardiã de crenças e tradições que registei e publiquei
orgulha-se delas, segue-as, divulga-as. Os mais novos sentem gosto e prazer, os mais velhos
ensinam, acarinham e o país faz ricochete em multidões aderentes.
- Montalegre está hoje no mapa, como um dia prometeu que haveria de estar. Valeu a
pena?
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Montalegre a cavalo desta festa original, celta, distinguiu-se registou comigo credibilidade e
o povo aderente gravou no coração a curiosidade e premiou-nos com o destaque de por no seu
mapa estas terras frias, mas acolhedoras, honestas, comunitárias, com o desejo, ilusão de cá
virem...
- Quando olha para trás, o que é que mais o contenta?
Contenta-me estar na festa, ser alvo de gosto, ilusão sedutora de multidões.
- Como foi/é vista pela Igreja, esta mistura do sagrado e profano, feita pelo padre
Fontes?
A igreja põe algumas reticências, ausências, pouca adesão, ad cautelam.
- Acredita em bruxas?
Não creio em bruxas. Passando às vezes por bruxo mor reconheço não ter poder algum
vindo desse apelido. Quem crê no azar terá azar. Mas somos cada um a desafia-lo.
- O que acha que ficará “para sempre” do Padre Fontes?
Do padre Fontes ficará a memória enevoada, mítica, registada pela mass media e povo e a
força assumida da cultura barrosã, sempre viva.
- Estas são as suas obras mais conhecidas. Há alguma obra sua que me tenha esquecido
de enumerar?


Usos e Costumes de Barroso, em conjunto com Alberto Machado e Barroso da Fonte -

1972;


Etnografia Transmontana em dois volumes: vol. I – Crenças e tradições de Barroso -

1974 e vol. II – O Comunitarismo de Barroso - 1977;


Medicina Popular Barrosã – Ensaio de Antropologia Médica, com o contributo de

João Domingos Sanches - 1995;


Os chás dos Congressos de Vilar de Perdizes - 2000;
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Mitos, crenzas e costumes da Raia Seca – A máxica fronteira Galego-Portuguesa,
com o co-autor José Rodríguez Cruz -2004;



Misarela – A Ponte do Diabo - 2005.

- Outras obras: milenário de s. Rosendo 1977; Notícias de barroso, jornal mensal, de 19802005; Contos sem fronteiras, 1999 Chegas de bois, com col.; Fronteiras invisíveis, com col;
Cancioneiro ancestral de Barroso, com col.

3

Anexo 4
Entrevista pessoal ao jornalista Miguel Cabral da TVI realizada dia 4 de
outubro de 2013

Nome: Miguel André Cabral e Castro
Formação: Educador de infância (UTAD)
Percurso profissional: Rádio voz do Marão desde 1989, Universidade FM desde 1997 e
jornalista na TVI desde 2001 até à presenta data (dezembro de 2013).
- Desde quando a TVI faz a cobertura do evento “Sexta13-Noite das Bruxas”, em
Montalegre?
- A TVI existe em Trás-os-Montes de uma forma periódica desde 2001 e lembra-me que
nesse primeiro ano estivemos em Montalegre. Foi a primeira vez que lá estivemos e fizemos a
cobertura desse evento, já lá vão 12 anos.
- Este evento já faz parte da agenda da TVI?
- Esse evento, à semelhança de muitos outros tem alguma importância uma vez que reúne
milhares de pessoas e quase sempre vamos efetuar a cobertura. Pode numa ou noutra edição
haver algo que se sobreponha: a vinda de um político ou eventualmente existirem muitas
“Sextas 13” no mesmo ano e não vamos fazer uma ou outra, mas por norma, uma vez por ano,
marcamos presença nesse evento que marca um pouco a tradição do Barroso.
- Acha que a profissionalização do gabinete de comunicação, na autarquia de
Montalegre, contribui para a organização e promoção deste evento de uma forma mais
assertiva, ou seja, consegue melhores resultados?
-Consegue chamar a atenção dos editores, não apenas do pessoal das televisões, porque isso
nós já temos conhecimento. Não por haver um gabinete de imprensa que uma pessoa faz a
reportagem, porque temos os nossos contactos, já a nossa agenda devidamente formalizada.
Mas de qualquer das formas, através do gabinete de imprensa eles conseguem realizar uma
série de promoções, nomeadamente juntar a malta mais nova do concelho com algumas
pessoas já com alguma experiência e conseguem até fazer os hinos de algumas situações,
nomeadamente na questão da feira, mas também da “Sexta-feira 13, promover a realização de
cartazes relativamente ao evento e isso chega a mais gente. Portanto consegue levar até
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Montalegre muitos jornalistas, nomeadamente revistas semanais, não só os órgãos de
informação que trabalham diariamente e daí consegue-se ter uma outra projeção até porque
começam a lembrar os jornalistas que existe aquele evento, naquela determinada altura e isso
leva a que os jornalistas marquem presença. Portanto, é importante que haja um bom gabinete
de comunicação que consiga promover esse evento.
- Os press-releases, relativos a este evento, são enviados para a sede da TVI, ou são
enviados diretamente para si?
-Normalmente, em termos das delegações, funcionamos muito rapidamente. Há uma ligação
quase direta. Podem eventualmente enviar para a agenda da TVI, como acontece para as
outras televisões, mas a informação é canalizada para os jornalistas que estão no terreno.
Portanto é canalizada para as pessoas que diariamente trabalham na região. Portanto, existe
essa ligação à agenda da TVI, mas enviam também informação personalizada e muitas vezes
contactos telefónicos que ultrapassam essa questão dos e-mails.
- Em relação aos instrumentos de assessoria de imprensa qual deles é o seu privilegiado?
-Normalmente os gabinetes de imprensa comunicam todos os eventos por e-mail e aí já temos
uma base de trabalho para a realização de muitas reportagens. Ocasionalmente e quando há
situações muito pontuais pode ser feito um contacto telefónico.
- Qual deles é que prefere?
- O e-mail, neste momento consegue ter bons resultados porque de certa forma nós guardamos
alguma informação e com a proliferação dos smartphones, nós temos, no fundo, a nossa
agenda na palma da mão e a partir daí conseguimos fazer qualquer contacto a partir dessa
situação, portanto funciona muito bem.
- Em relação aos contactos telefónicos com o assessor da Câmara Municipal de
Montalegre, são frequentes noutras alturas do ano?
-Sim, sempre que surge uma notícia de interesse em Montalegre e sendo, neste caso o
gabinete de imprensa uma ligação á autarquia, seja numa crítica à Câmara, quer seja para a
realização de uma notícia, falar de alguma iniciativa, portanto o gabinete de imprensa
funciona como ponto de ligação. É útil nesse sentido, porque por vezes não se consegue falar
diretamente com os autarcas e aí o gabinete de imprensa serve de ligação entre precisamente a
imprensa e as pessoas que ocupam cargos de decisão, neste caso no concelho de Montalegre.
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- Estes contactos resultam habitualmente na cobertura jornalística de outros
acontecimentos?
- Sim, muitas vezes nós vamos a Montalegre à procura de uma história e em conversas
surgem outras. Isso acontece em muitas situações, não só em Montalegre, mas também
noutros concelhos, por vezes falar de uma de outra situação e são sugeridas reportagens e isso
acrescenta sempre algo á ida de um jornalista àquele local e sabendo nós da existência de uma
outra história, caso haja tempo, é feita praticamente na altura. Caso não haja é agendada para
outra data e sim, isso é importante.
- Como carateriza o seu relacionamento profissional com o assessor da Câmara
Municipal de Montalegre?
- Há o Ricardo, há uma relação próxima, ele é uma pessoa que sempre foi afável, teve sempre
um trato fácil, mesmo para denunciar situações. Muitas vezes os assessores não reagem bem
quando as notícias não são favoráveis e não é o caso, é muito profissional. Quando há algo a
dizer contra a autarquia ele cumpre o seu papel, informa as pessoas, quando é para promover
também consegue lidar muito bem com os jornalistas, é muito atencioso e até muitas vezes
nalgumas reportagens não envolvem apenas o local, nem apenas uma pessoa, envolvem várias
instituições, várias pessoas e é preciso concertar todos esses esforços para que as reportagens
sejam efetivamente concretizadas de uma forma que chegue ao público razoavelmente
interessante em termos de informação e isso é conseguido. Conseguimos ir a vários locais
através dos contactos que eles fazem não é ter tudo feito, mas adianta muitas situações que
nos beneficiam até porque muitas vezes as reportagens são em cima da hora, há uma viagem a
fazer e quando chegamos lá está praticamente tudo preparado para que se possa efetuar a
reportagem e divulgar da melhor maneira aquilo que nós queremos.
- Como é que este assessor da Câmara Municipal de Montalegre, neste caso o Ricardo, o
recebe, habitualmente?
-De uma forma muito cordial, é uma pessoa afável, consegue trabalhar. Há muitas vezes,
noutras autarquias alguns entraves e isso os jornalistas sabem perfeitamente e não é o caso,
para o bem e para o mal ele é uma pessoa que dá a cara pela autarquia e conseguimos
trabalhar de uma forma muito interessante.
- Considera reciprocamente útil um bom relacionamento entre jornalistas e assessores
das Câmaras Municipais, em geral?
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- Sim, é muito importante. Muitos jornalistas passaram para o lado da assessoria ou seja, têm
experiência do nosso lado, neste caso o Ricardo teria experiência de rádio e de jornal, mas há
casos de assessores que já trabalharam em televisão e isso é facilita porque muitas vezes nós
queremos fazer a reportagem de uma forma diferente do que fazem as rádios ou os jornais e
alguém que tenha sensibilidade para essas questões consegue preparar todas as informações
para os jornalistas ou consegue preparar, digamos, muitas vezes quando nos falam de uma
conferência de imprensa as televisões não marcam presença. Quando um assessor tem
sensibilidade para estas questões, consegue realizar uma conferência de imprensa de forma
atrativa para as televisões e aí conseguem a presença a presença das televisões. Daí que seja
importante que de facto o assessor de imprensa tenha algumas noções daquilo que nós
pretendemos numa reportagem televisiva, que não procura muito o Portugal sentado, como se
diz, quer algum movimento pretende alguma ação, ou seja, quando se promove algo, tendo
um assessor com alguma sensibilidade para estas questões é meio caminho andado para que
muitas vezes não só uma, mas todas as televisões estejam presentes às vezes numa
conferência de imprensa que praticamente só chama os jornais locais ou muitas vezes as
rádios e se for bem preparada consegue até atrair a televisão.
- A partir do momento em que a televisão passou a fazer a cobertura deste evento, o
aumento de visitantes foi notório?
- O aumento é exponencial relativamente a toda uma exposição mediática que estes eventos
têm. A partir do momento em que as televisões se interessam por uma “sexta-feira 13”
naturalmente que, e a Câmara deve ter esses dados recolhidos e analisados, a partir do
momento em que há uma divulgação nas televisões, na TVI, na SIC ou na RTP, é natural que
as pessoas ao verem se lembrem e se não for logo naquele ano, pelo menos vão pensar e
marcar porque a sexta feira 13 envolve a restauração e a hotelaria e eles têm de marcar isso
com alguma antecedência. Mas é notório, isso acontece com todos os canais, nós realizamos
uma reportagem da sexta feira 13, e muitas vezes uma reportagem sobre neve em Montalegre.
A reportagem é feita imagine-se num sábado de manhã e a partir da tarde sem se saber muito
bem porque, nós sabemos porquê, as pessoas começam a aparecer naquela localidade. Isso
aconteceu muitas vezes, aconteceu já em alguns anos. Nós estávamos em Montalegre de
manhã a fazer uma reportagem sobre a neve, à tarde começam a aparecer carros de todo o
lado. Nós conseguimos ver isso no terreno de imediato. Nesta questão e quanto à sexta feira
13 também é mais que evidente. A partir do momento em que aparece nas televisões, mais
gente vai aparecer.
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- Tem notado uma evolução qualitativa deste evento, ao longo dos anos?
- Sim, tem havido uma evolução tremenda. No início e salvo o erro, esta brincadeira até
começou em Vilar de Perdizes, de uma forma muito amadora. Depois houve a adaptação por
parte da autarquia, em 2002, houve uma outra situação que me recordo que foi enorme porque
o tempo também não permitiu. Lembro-me de uma altura que fizemos uma sexta feira 13
numa discoteca, uma queimada no interior de uma discoteca hoje em dia é num palco junto ao
castelo, num cenário grandioso …com a envolvência de uma grande equipa, a questão cénica
e toda a preparação tornou-se um espectáculo grandioso. Aquilo é um espetáculo. Há muitas
sextas-feiras 13 pelo país, nomeadamente pessoas que estão ligadas a estas situações do
oculto. No Algarve havia o professor Herrero que fazia a Sexta-feira 13 com 13 pessoas
sentadas numa mesa e ali não, ali a sexta feira 13 tornou-se um espectáculo para toda a gente,
tornou-se num espetáculo popular e é uma das bandeiras de Montalegre neste momento.
- Para finalizar, considera a qualidade do evento um fator preponderante para a
cobertura jornalística do mesmo?
- A cobertura de um evento desta grandeza tem interesse para as televisões porque são
milhares de pessoas, mas aí já não terá tanta preponderância porque muitas vezes procuramos
aquilo que é simples. Em Montalegre, ainda há pouco tempo fizemos uma reportagem em
Vilar de Perdizes numa situação que envolvia quase só a aldeia. Essa questão é um pouco
relativa, muitas vezes procuramos esses eventos com muita gente, mas por vezes as televisões
também querem algo mais próximo das terras, algo mais tradicional. É interessante, mas caso
não tivesse esta grandeza provavelmente a televisão também iria procurar. É uma questão em
termos culturais que marca uma região, que se conseguiu impor na região, uma vez que
Montalegre está associada ao misticismo, depois de uma visibilidade tremenda do congresso
de Vilar de Perdizes das ervas medicinais que rapidamente atraíram os chamados bruxos de
todo o país e gente que se dedica a curar os males do corpo e da alma. Em relação às
televisões há esta situação, por um lado sim, queremos os grandes eventos, por outro lado,
caso as coisas sejam também realizadas de uma forma praticamente amadora, mais próxima
da realidade, também nos consegue levar. Há estas duas situações.
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Anexo 5
Entrevista pessoal à jornalista da SIC Manuela Carneiro, realizada no
dia 4 de outubro de 2013.
Nome: Manuela Dolores Ferreira Carneiro
Formação: Licenciada em Comunicação Social pela Universidade do Minho.
Mestre em Sociologia, com especialização em Sociologia da Cultura e dos Estilos de
Vida, pela Universidade do Minho.
Percurso Profissional: Jornalista na RTP entre 1998 e 2002 (1998 no Centro de
Emissão Regional de Coimbra 1999-2002 no Centro de Emissão Regional de Bragança)
Docente na Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo, do Instituto
Politécnico de Bragança, desde 2003; Jornalista/Correspondente da SIC em Vila Real
desde 2007.
- Desde quando a SIC faz a cobertura do evento “Sexta13-Noite das Bruxas”, em
Montalegre?
- Desde início, embora eu não estivesse cá, mas penso que de uma maneira ou de outra a
SIC tem acompanhado o evento.
- Este evento já faz parte da agenda da SIC?
-Sim, pode-se dizer que sim. À partida sabendo nós que há uma sexta feira 13, já
sabemos que de certeza temos serviço em Montalegre, embora, obviamente se houver
um assunto de mais atualidade, de mais importância, a “sexta feira 13” pode ficar para
segundo plano, portanto, não é liquido que a SIC vá sempre, mas as probabilidades são
muitas.
- A profissionalização do gabinete de comunicação, na autarquia de Montalegre,
contribui para a organização e promoção deste evento de uma forma mais
assertiva?
-Sim, porque há a sensibilidade de chamar os órgãos de comunicação social e, claro que
os órgãos de comunicação social contribuem, em grande escala, para a divulgação do
evento mesmo que, nem sempre seja com antecedência, mas dada a cobertura que tem
sido feita ao longo dos anos eu penso que que se dever repercutir depois também no
número de visitantes que tem vindo a crescer de ano para ano. A cobertura mediática,
sem duvida, é fundamental para a grandeza que o evento tem vindo a adquirir, mas claro
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pelo trabalho que tem sido feito não só pelo gabinete de comunicação, que tem um
papel fundamental, mas também pela própria organização, pela autarquia que tem a
preocupação em criar espectáculos e interesse para que a própria comunicação social vá
lá.
- Os press-releases, relativos a este evento, são enviados para a sede da SIC?
-Não sei chegam à sede, a mim chegam. Chegam diretamente por e-mail, enviados pelo
gabinete de comunicação.
- Em relação aos instrumentos de assessoria de imprensa, qual é para si o mais
importante?
-O e-mail é importante, claro que sim, mas eu sou também da opinião que, não no caso
da sexta-feira 13 que já se vende por si só, mas noutro tipo de eventos, se calhar às
vezes é importante também ter o cuidado de telefonar porque muitas vezes sabemos que
pode escapar alguma coisa que tenha interesse e que num e-mail possa escapar alguma
informação, portanto às vezes são feitas as coisas muito de forma já padronizada e isso
leva a que os eventos venham perdendo interesse. Eu penso que é preciso criar às vezes
novidades e se essa novidade ou esses polos de interesse não forem “bem vendidos”, no
e-mail, se calhar às vezes é também importante estabelecer essa comunicação com os
jornalistas de modo a que nós percebamos melhor o que se pretende e até arranjar
alguns tipos de abordagem para não ser sempre a mesma coisa, se não os eventos
também se tornam repetitivos e para o telespetador também se tornam desinteressantes.
- Os contactos telefónicos com o assessor da Câmara Municipal de Montalegre,
noutras alturas do ano?
- Não muito, porque tudo o que nos chega a partir de Montalegre é quase sempre via email. Tudo o que é feito em Montalegre é amplamente divulgado via e-mail.
-Esses contactos resultam habitualmente na cobertura jornalística de outros
acontecimentos?
-Sim, sim. Não são muitos porque para ir a Montalegre tem de ser um evento que se
justifique, porque é um concelho ainda distante, mas sim, temos feito algumas coisas
como por exemplo a feira do fumeiro, que é outro evento que se vende por si só, mas
por exemplo na altura do Natal, o couval em que se oferecem as couves aos
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compradores do comércio tradicional pelo Ecomuseu. Há umas iniciativas pontuais que
vão acontecendo que nos chegam via e-mail.
-Como carateriza o seu relacionamento profissional com o assessor da Câmara
Municipal de Montalegre?
-Excelente. Próximo.
-Como é que este assessor a recebe, habitualmente?
-Muito bem. Não há dúvida que, se há terra que sabe receber, é Montalegre. Não só o
assessor, mas toda a gente que nos dá qualquer tema com atualidade recebem muito
bem os jornalistas e também é esse carinho que faz com que a gente vá lá, com alguma
frequência para aquilo que realmente achamos que seja interessante.
-É reciprocamente útil um bom relacionamento com os assessores das Câmaras
Municipais, em geral?
-É fundamental, porque não são poucas as vezes em que contacto alguns assessores e
digo alguns porque nem todos se calhar farão o trabalho da melhor forma, mas nós
naturalmente precisamos de notícias e muitas vezes são os assessores que são a ponte
entre essas notícias, não são só notícias relativas ao município embora o assessor de
imprensa tenha de ter essa noção que a projeção do município vai muito além da
Câmara Municipal. Quando há assessores que têm essa sensibilidade, em Montalegre há
essa sensibilidade, mas noutras autarquias também as há e claro que é fundamental para
nós fazermos outros trabalhos e às vezes há grandes ideias, pedimos sugestões,
arranjam-nos contactos, portanto esse papel é fundamental porque eles são a ponte para
chegarmos a muitas pessoas. Nem todas as localidades estão aqui à mão de semear e
pronto, surgem ideias para trabalhos.
-A partir do momento em que a televisão passou a fazer a cobertura deste evento,
foi notório o aumento de visitantes?
-Eu penso que sim. Eu já disse isso atrás. É natural que isso aconteça, porque as coisas
só têm visibilidade se aparecerem na comunicação social, sobretudo quando estamos a
falar de Montalegre, um concelho profundamente isolado, com dificuldades de acesso.
- A televisão tem um poder na divulgação?
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-Naturalmente se a televisão não desse essa projeção e não mostrasse essa realidade…
Montalegre é muito mais para além da “Sexta-Feira 13”. Por exemplo alguma iniciativa
como a gastronomia que passam na Televisão ou noutros órgãos de comunicação social.
Quando digo na Televisão, onde trabalho, sei que é um meio d e comunicação social de
excelência é claro que ficariam no desconhecimento das pessoas. A Sexta-feira 13 vem
juntar-se a outras iniciativas do padre Fontes, ao Congresso de medicina Popular de
Vilar de perdizes. Note-se que Vilar de perdizes é uma aldeia como outra aldeia
qualquer transmontana, mas de que toda a gente já ouviu falar. Nem sempre associando
à realidade, mas sabem que há ali alguma coisa a ver com bruxos e portanto essa
associação também ajuda esse lado místico que atrai muitas pessoas e que é sempre
salientado pelos órgãos de comunicação social e claramente é o que atrai e depois o lado
festivo.
- Tem notado uma evolução qualitativa do evento “Sexta 13- Noite das Bruxas”, ao
longo dos anos?
-Sem dúvida. A festa é cada vez mais grandiosa. Se inicialmente se resumia a uma
queimada no castelo com alguns figurantes, agora é um espetáculo com uma magnitude
que chega a ser muitas vezes avassaladora, também com envolvência do público. Notase isso também pela procura que existe em oferecer alternativas às pessoas em termos
de gastronomia, alojamento, em que houve um crescimento, embora também não dê
para crescer muito porque depois, fora desses eventos, não será fácil sustentar essas
estruturas. Eu lembro-me por exemplo de um caso em que um grupo de miúdos criou
um bar só para a noite de “Sexta feira 13” e estou certa de que terão tido um bom
negócio, porque estamos a falar de um dia que reverte para toda a gente em Montalegre.
- A qualidade do evento um fator preponderante para a cobertura jornalística do
mesmo?
- A qualidade é muito discutível. Por exemplo no Congresso de Medicina Popular já não
tem o brilho de outros tempos, nem de perto nem de longe. De ano para ano tem vindo a
perder qualidade e mesmo assim não deixa de ter interesse para os órgãos de
comunicação social porque a temática é interessante e a nós interessa-nos muitas vezes
o tema. Um tema que envolva o lado místico a associação entre bruxaria e um padre é
sempre interessante. Às vezes a qualidade deixa muito a desejar mas a qualidade do
tema, o interesse que o tema pode suscitar no telespetador é mais forte.
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Não é primeira vez que nós dizemos que o Congresso já não “mete piada” e depois no
fundo acabamos por fazer todos os anos e todos os órgãos de comunicação social
acabam por passar por lá e quem diz isso diz outros. Há também as Chegas de Bois, por
exemplo, que se trata de um evento que se traduz às vezes em cinco minutos de luta,
muitas vezes difícil de captar em termos de imagem, mas que pelo seu caráter sui
generis acaba por atrair os órgãos de comunicação social.
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Anexo 6
Entrevista pessoal ao jornalista da RTP Rui Sá realizada no dia 5 de
outubro de 2013
Nome: Rui Manuel da Silva Sá.
Formação: Licenciado em Jornalismo pela Escola Superior de Jornalismo do Porto.
Percurso profissional: Foi jornalista do Jornal de Notícias e do Jornal Público,
colaborou com diversas estações de rádio, nomeadamente Rádio Porto, Comercial Norte
ou Rádio Nova Era), ingressou na RTP em 1989 onde é jornalista redator. Entre 1994 e
2011 ocupou o lugar de coordenador da delegação da RTP em Vila Real.
- Desde quando a RTP faz a cobertura do evento “Sexta13-Noite das Bruxas”, em
Montalegre?
-Desde sempre, até antes de 2002, altura em que celebravam a Sexta 13 com pequenos
jantares e na organização desses pequenos jantares em que a Câmara esteve sempre
envolvida e surgiu uma organização mais consistente em 2002 na sexta feira 13 e de
facto a partir daí que a RTP esteve sempre, aliás, desde início da década de 90, a partir
de 94, 95 talvez.
- Desde que a Câmara Municipal começou a organizar o evento em 2002,
estiveram lá sempre, certo?
-Sim, estiveram lá sempre.
- Este evento já faz parte da agenda da RTP?
-Faz parte da agenda da RTP.
-Acha que a profissionalização do gabinete de comunicação, na autarquia de
Montalegre, contribui para a organização e promoção deste evento de uma forma
mais assertiva?
-Sim, não apenas pelo gabinete de comunicação, penso que o gabinete de comunicação
foi fundamental na projeção mediática do evento mas eu até sou da opinião que o
grande impulsionador do evento passou muito pelo Ecomuseu do Barroso, ainda antes
obviamente do Ecomuseu existir fisicamente com a estrutura que hoje tem, mas a
organização passou sempre muito pelas mãos das pessoas que ficaram com o
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Ecomuseu, nomeadamente pelo responsável, que já era um dos principais organizadores
juntamente com o padre Fontes desses jantares que nos anos 90 que deram o impulso
para o evento. Mas de facto foi fundamental quer essa estrutura do Ecomuseu na área da
organização e profissionalização do evento quer o gabinete de imprensa da Câmara
Municipal no sentido da divulgação e da mediatização do evento foram fundamentais.
- Os press-releases, relativos a este evento, são enviados para a RTP sede Lisboa ou
para a delegação, presumo de Vila Real, ou jornalistas?
-Eu penso que pelas duas vias. Até porque a parte da cobertura no que diz respeito à
área da informação a coisa passa muito pela parte da delegação da RTP, ou delegações
da RTP de Trás-os-Montes, quer Vila Real quer Bragança, mas houve também um
esforço bastante grande que nos primeiros tempos teve também a nossa colaboração,
mas depois obviamente teve pernas para andar por via da profissionalização do gabinete
de imprensa, da ligação da organização do evento a outras áreas da RTP nomeadamente
à área de produção. A RTP tem acolhido a divulgação do evento noutros programas, que
não são programas de informação nomeadamente o “Praça da Alegria”, o Portugal no
Coração etc que tem acolhido primeiro em estúdio numa primeira fase em estúdio e
posteriormente até mesmo com a presença desses programas em direto a partir de
Montalegre.
- Em relação aos instrumentos de assessoria de imprensa neste caso presumo que
sejam mais os press releases enviados por e-mail e contacto telefónico, qual deles é
que privilegia?
-Privilegio ambas as formas de comunicação. Obviamente que o e-mail é uma forma
que permite um volume de informação e uma qualidade de informação mais
diferenciada porque permite receber muitos mais pormenores organizativos mas o
contacto pessoal entre o gabinete e o jornalista da delegação é também importante é
também uma ferramenta, digamos, muito usada.
- São habituais os contactos telefónicos com o assessor da Câmara Municipal de
Montalegre, noutras alturas do ano, ou seja, fora o evento “Sexta-13”?
-Sim, temos contactos muito regulares.
- Resultam habitualmente na cobertura jornalística de outros acontecimentos?
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- Sim, sim, sim.
- O seu relacionamento profissional com o assessor da Câmara Municipal de
Montalegre, como é que o caracteriza?
- É um relacionamento de muitos, muitos anos. É um relacionamento que quase se pode
dizer que extravasa a própria relação estritamente profissional. É já uma relação de
proximidade, de quase amizade pessoal, até porque se deva dizer que o gabinete de
imprensa da Câmara de Montalegre é provavelmente ao nível da zona daqui de Trás-osMontes um dos (não é caso único), mas é um dos mais prolixos em volume da
informação.
-Esse assessor da Câmara Municipal, em particular, como é que o recebe
habitualmente?
-Muito bem sempre. Essa forma de trabalho é tão mais importante neste momento
quanto o próprio evento no caso do Sexa Feira 13 que se profissionalizou e cresceu de
tal maneira que se no início eramos basicamente nós ou eramos muito poucos a fazer a
cobertura desse momento, agora, a cobertura é feita por quase todos os órgãos de
comunicação do país. Há gente a deslocar-se de Lisboa para cobrir e, portanto, a
dimensão do próprio evento começou, como digo, nos anos 90 como uma coizinha que
eram 2 dezenas de pessoas para um evento que tem 30.000, 40.000 pessoas, 60.000 e
portanto quer dizer, a dimensão é de tal maneira que o contacto pessoal, a ajuda que o
próprio gabinete nos dá no terreno é fundamental para que as coisas corram bem em
termos de cobertura.
- Considera reciprocamente útil um bom relacionamento com os assessores das
Câmaras Municipais?
- Obviamente. É fundamental, aliás, como o próprio nome indica assessor serve para
assessorar obviamente a Câmara mas também uma forma de acesso à própria Câmara.
Portanto, é uma função muito importante e é determinante hoje em dia para a relação
entre os órgãos de comunicação e as autarquias.
- Já me respondeu a esta questão, mas não sei se me quer adiantar mais alguma
coisa. Relativamente ao número de visitantes, a partir do momento em que as
televisões passaram a afazer cobertura deste evento, é notório esse aumento, não é?
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- Absolutamente.
- Falou-me em algumas dezenas no início e agora em milhares.
- No início, penso que estive no primeiro, na primeira vez que numa festa dessas eu
devo dizer que eramos literalmente 20, 20 e poucas pessoas e hoje são dezenas de
milhares. Também a qualidade da organização. A qualidade da oferta em termos de
animação do evento cresceu brutalmente. Quer dizer, profissionalizou-se e hoje em dia é
um dos grandes eventos dos pais em termos de animação de rua.
- Certo, era precisamente a questão que lhe ia coloca de seguida. A evolução
qualitativa é realmente notável?
- Uma evolução qualitativa. Não é só quantitativa, mas a qualitativa é de facto
muitíssimo grande, sobretudo a partir do momento em que a organização se aliou ao
Centro de Criatividade da Póvoa de Lanhoso (…). Houve um salto qualitativo brutal e
um envolvimento de um número cada vez maior de pessoas. Eu reparo que se no início
em que quando era organizado ainda antes de 2002, a animação era uma coisa de quem
lá estava que animava alia um bocado um jantar. Depois quando aquilo passou a ser
organizado em vários restaurantes, era uma coisinha incipiente nos vários restaurantes,
despois deu-se um salto a seguir com o envolvimento da Filandorra nas organizações
que levava consigo uma dezena e meia, duas dezenas de participantes de animação
profissional. E quando se passa para o Centro de Criatividade de Póvoa do Lanhoso,
essa dezena e meia a 2 dezenas de animadores profissionais passa às centenas de
animadores profissionais. A coisa passa para um nível em que hoje são envolvidas 300
pessoas em animação profissional direta de rua. 300, 400 pessoas e portanto aí nota-se
que há um crescendo da qualidade e da diversidade e de tudo o que envolve a animação
de um evento como aquele. Já para não falar das ligações que foram recentemente
estabelecidas entre por exemplo a organização, lá está o Ecomuseu do Barroso por um
lado a Câmara Municipal, que quase se pode confundir também com o Ecomuseu do
barroso, o Centro de Criatividade de Povoa do Lanhoso e outras entidades externas,
nomeadamente empresas internacionais que vieram da Inglaterra para fazer animação
para o evento e então aí levantou-se o patamar da qualidade que é oferecida, com o
envolvimento já não só da animação de rua, mas das novas tecnologias de projeção de
3D. Elevou-se o patamar das coisas que já não são sequer comuns de ver noutros
eventos do país.
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- Por último vou colocar uma questão que se refere à cobertura jornalística, de
uma forma geral, dos eventos. Considera que a qualidade do evento é um fator
preponderante para a cobertura jornalística do mesmo?
- Sim, sim.
- Um evento com menos qualidade em termos de organização poderá não ter
cobertura jornalística?
- Sim. É determinante por vários motivos: primeiro porque em termos de cobertura
jornalística um evento que era uma coisa engraçada que se fazia passou a ser um evento
que tem um impacto económico muito significativo e a partir daí passa a ser notícia só
por esse fator. Depois pelo número de pessoas que envolve, por todo o ambiente extra
festa que o impacto que esse extra festa tem na hotelaria, restauração, também no
aproveitamento que as próprias pessoas de Montalegre fizeram e bem investindo, a
propósito disto, em unidades de alojamento, investindo em empresas de animação
turística, de passeios, etc. e na divulgação do barroso como um todo, que é uma coisa
que esta organização do Sexta feira 13 a par com outras como a “Feira da Carne dos
Lameiros” a “Feira do Fumeiro”, a “Feira do Cabrito” que são eventos regulares ali no
Concelho ajudaram também a projetar uma série de outros valores de Montalegre que se
há uns anos atrás não eram tão olhados pela comunicação social, ou por muita
comunicação social como coisas de relevo até um bocadinho para a história do próprio
país, hoje em dia são. As pessoas centraram atenções ali e houve interesse da própria
organização em ir mostrando outras coisas e estou a falar por exemplo na história do
Couto Misto de Dornelas, no comunitarismo das Terras do Barroso, estou a falar numa
série de outros valores culturais e etnográficos daquela região do país que é muito rica
neles e que tiveram um embuste mediático porque também, de facto, soube aproveitar a
atenção concentrada num evento para mostrar que havia outras coisas.
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Anexo 7
Entrevista ao responsável pela comunicação na Câmara Municipal de
Vinhais, Pedro Miranda (chefe de gabinete da presidência), no dia 22 de
outubro de 2013

- Em que data se realizou a primeira edição da Feira do Fumeiro?
- 09/02/1981.
- Considera a qualidade do evento um fator preponderante para a cobertura jornalística
deste evento?
-Sim
-Quais as técnicas de comunicação de marketing utilizadas na divulgação deste evento?
Definição e Sistematização da Marca de Identificação nos próprios produtos de fumeiro
(embalagens)
Publicidade no local de venda (PLV)
Nos pontos de venda (sinalética)
Nos media
Sob qualquer expressão
Objectos com vocação publi - promocional
-- Que instrumentos de assessoria de imprensa são utilizados na divulgação do evento
“Feira do Fumeiro”?
Referência na imprensa / rádio/ TV
Conferências;
Dossiers de imprensa da iniciativa de relações públicas ou assessores de imprensa:
Gravações de emissões de TV ou Rádio, internet
- Que instrumento de assessoria de imprensa privilegia em relação aos demais?
- Todos são importantes e todos são poucos.
- A partir de quando é que a televisão passou a fazer a cobertura deste evento?
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- A partir da dec 90
- Como caracteriza o seu relacionamento profissional com os jornalistas da televisão?
-Relacionamento de cooperação e de elevada importância.
- Considera reciprocamente útil um bom relacionamento com estes profissionais?
- Sim
-Um tratamento mais próximo, informal e afetuoso com os jornalistas, torna mais
exequível a divulgação de acontecimentos locais?
- Pode acontecer, mas o jornalista tem que ser profissional suficiente para cumprir os seus
objetivos;
- Considera a televisão como um veículo determinante na divulgação deste evento a nível
nacional?
- Muito importante
- Esta divulgação tem conduzido a melhorias significativas da economia local?
- Sim.
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Anexo 8
Entrevista assessor de imprensa Câmara Municipal de Valpaços 7 de
novembro de 2013
Nome: Cátia Fernandes da Mata
Formação: Licenciatura em Ciências da Comunicação - Ramo Jornalismo - pela
Universidade da Beira Interior.
Percurso profissional: setembro a dezembro de 2004 - Estágio curricular na Rádio
Renascença, Delegação do Porto; dezembro de 2004 a abril de 2005 - Hospedeira e
responsável das hospedeiras na Exposição Interactiva "The Titanic"; de junho a setembro de
2005 - Administrativa no Banco Santander Totta; de fevereiro a junho de 2006 - Comercial
para as empresas Citibank e Oni; de junho de 2006 a fevereiro de 2012 - Jornalista no Jornal
A Voz de Chaves; desde março de 2012 Assessora de Imprensa na Câmara Municipal de
Valpaços.
- Em que data se realizou a primeira edição da Feira do Folar?
A primeira edição da Feira do Folar de Valpaços realizou-se em 1998, no fim-de-semana de
Ramos, na antecedência da Páscoa, como é tradição.
- Considera a qualidade do evento um fator preponderante para a cobertura jornalística
deste evento?
Sem dúvida. A cobertura jornalística é, ano após ano, cada vez maior. Independentemente do
valor que é encaminhado para a publicidade, por parte da organização, e de um menor número
de órgãos de comunicação em determinados concelhos, outros vão surgindo e fazem com que
o objectivo em termos de mediatização do evento seja amplamente alcançado. A TSF, por
exemplo, é um dos órgãos assíduos na Feira do Folar de Valpaços, bem como o Programa
Praça da Alegria, entre muitos outros.
- Acha que a profissionalização dos gabinetes de comunicação, nas autarquias
portuguesas influiu na melhoria da qualidade dos seus eventos e tem um consequente
aumento da cobertura jornalística?
Um Gabinete de Comunicação e uma autarquia moderna querem sempre fazer mais e melhor
e explorar outras formas de engrandecer o evento. A Imagem que se faz transparecer do que
quer que seja organizado deve ser, criteriosamente bem cuidada. Os gabinetes de
comunicação são recentes. Há muito trabalho para fazer e muitas ações a colocar em prática
1

para a melhoria da qualidade do evento e consequente aumento da cobertura jornalística, se tal
for possível.
-Quais as técnicas de comunicação de marketing utilizadas na divulgação deste evento?
Em tempos foi feita uma campanha de Marketing mais directa, ou seja, o evento era
divulgado em conferências de imprensa ou encontros fora de Valpaços, mas onde era
oportuno falar e divulgar os produtos endógenos, como é exemplo a Casa de Trás-os-Montes
e Alto Douro de Lisboa ou Braga. Foi uma ação feita logo na primeira edição e trouxe uma
autêntica romaria à então ainda vila de Valpaços. O espaço onde foi realizado primeiramente
o evento foi pequeno para acolher tantas pessoas, que esgotaram os produtos que se
encontravam à venda, cujos proprietários dos stands tinham participado ainda com alguma
desconfiança.
De resto, cartazes publicitários nos estabelecimentos comerciais, flyers, publicidade nos
meios de comunicação, etc.
-- Que instrumentos de assessoria de imprensa são utilizados na divulgação do evento
“Feira do Folar”?
Press Release, conferência de imprensa, contatos telefónicos, e-mails, eventos, clipping, etc.
- Que instrumento de assessoria de imprensa privilegia em relação aos demais?
Dos que assinalei anteriormente, todos são importantes e quase indissociáveis, mas talvez a
conferência de imprensa e o contacto telefónico.
- A partir de quando é que a televisão passou a fazer a cobertura deste evento?
É um dado que não posso precisar, mas nos últimos anos são presença assídua, tanto os canais
de televisão, como tv’s digitais.
- Como caracteriza o seu relacionamento profissional com os jornalistas da televisão?
Um bom relacionamento. Profissional. Acima de tudo temos de compreender ambas as partes.
Nós pretendemos divulgar um acontecimento importante que atrai milhares de pessoas em
três dias, e eles, embora achem importante, nem sempre são quem decide que tipo de
cobertura fazer ou mesmo se podem fazê-la.
- Considera reciprocamente útil um bom relacionamento com estes profissionais?
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Com os de televisão e com todos os outros profissionais. Precisamos de todos e todos
precisam de nós. É uma marca, produto, região que “queremos vender” e esse é o trabalho
deles, “divulgar, comprar a ideia”.
-Um tratamento mais próximo, informal e afetuoso com os jornalistas, torna mais
exequível a divulgação de acontecimentos locais?
Talvez mais rápido o contacto. Se há uma relação mais próxima, as pessoas estão mais
acessíveis para ambos os lados. Já precisei de um jornalista “de uma hora para a outra”, como
se costuma dizer, e os jornalistas também já me ligaram para obter informações sobre
assuntos “extra autarquia”.
- Considera a televisão como um veículo determinante na divulgação evento a nível
nacional?
Sem dúvida. É o meio que, ainda, é o principal, que “atinge” mais pessoas ao mesmo tempo.
Por exemplo, ao fazer-se publicidade um minuto numa televisão, podemos dispensar mais
publicidade em jornais, rádios, etc. A televisão, aliada a uma rede social, hoje em dia, seria
mais que suficiente para informar sobre determinado assunto o maior número de pessoas. É
claro que também é o meio mais dispendioso e são os jornais e imprensa local que fazem com
que se fale durante o ano inteiro daquilo que se passa e, obviamente, não podemos pô-los de
lado num evento desta natureza e grandiosidade.
- Esta divulgação tem conduzido a melhorias significativas da economia local?
Claramente. Existem pessoas que começaram a produzir produtos endógenos para participar
na Feira do Folar de Valpaços. Hoje têm empresas e trabalham durante o resto do ano. O
evoluir do certame, de tornar Valpaços a “Capital do Folar”, de tornar o folar de Valpaços
conhecido, deve-se a um conjunto de fatores, entre eles a divulgação nos diferentes órgãos e
meios.
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Anexo 9
Questionário colocado no Google Drive de 13 a 30 de setembro de 2013
Página 1 de 1

Título do Formulário: "Sexta 13 - Noite das Bruxas" – Montalegre
Este questionário destina-se à recolha de informação, no âmbito da realização da dissertação
de mestrado em Ciências da Comunicação, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
pela mestranda Esmeralda Moreira Alves.
Idade *


15-24



25-34



35-44



45-54



55-64




+ 65
Sexo *
Feminino



Masculino
Habilitações Literárias *



Ensino Básico



Ensino Secundário



Ensino Superior
Profissão *



Quadros Médios e Superiores



Técnicos Especializados e Pequenos Proprietários



Empregados de Serviços/Comércio/Administrativos



Trabalhadores Qualificados/Especializados



Trabalhadores Não Qualificados



Estudantes/Não Ativos/Desempregados/Reformados



Domésticas(os)
Residência *



Distrito de Viana do Castelo



Distrito de Braga



Distrito de Vila Real



Distrito de Bragança



Distrito do Porto



Distrito de Aveiro



Distrito de Viseu
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Distrito da Guarda



Distrito de Coimbra



Distrito de Leiria



Distrito de Castelo Branco



Distrito de Santarém



Distrito de Lisboa



Distrito de Portalegre



Distrito de Évora



Distrito de Setúbal



Distrito de Beja



Distrito de Faro



Açores



Madeira



Espanha - Galiza



Espanha - Outras Regiões



Outros Países
De que forma tomou conhecimento deste evento? *



Televisão



Rádio



Internet



Imprensa Escrita



Publicidade Exterior (outdoors, panfletos, targets, etc)



Amigos/Familiares
Como avalia este evento em termos qualitativos? *



Mau



Razoável



Bom



Muito Bom
Assinale o ponto que considera mais positivo neste evento. *



Padre Fontes



Espetáculo e esconjuro no palco em frente ao castelo



Espetáculo Piromusical



Ambiente das Ruas



Restauração



Alojamento
Assinale o ponto que considera mais negativo neste evento. *
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Acessibilidades



Distância



Espaço



Custos



Organização



Alojamento



Restauração
A evolução qualitativa deste evento é notória ao longo dos anos? *



Não



Sim, pouco



Sim, muito



Não sei
Irá recomendar este evento a familiares e amigos? *



Sim



Não



Talvez
Pretende voltar em próximas edições deste evento? *



Sim



Não



Talvez
Assinale uma das sugestões que considera mais importante para a melhoria deste
evento. *



Estacionamentos



Espaço



Restauração



Alojamento



Organização



Nada a sugerir

3

Anexo 10
No âmbito da realização da dissertação de mestrado em Ciências da Comunicação,
na UTAD, cujo estudo de caso se refere ao evento “Sexta 13 – Noite das Bruxas” a
investigadora Esmeralda Moreira Alves solicita o endereço de e-mail a visitantes
que queiram colaborar nesta investigação, para quem será enviado um inquérito
muito breve.
Os dados recolhidos serão tratados estatisticamente e as respostas serão utilizadas
unicamente para efeitos de pesquisa académica. Os endereços de e-mail servirão
exclusivamente para este efeito.

LISTA DE E-MAIL

LISTA DE E-MAIL

Anexo 11

No âmbito da realização da dissertação de mestrado em Ciências da
Comunicação, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, cujo estudo de caso
se refere ao evento “Sexta 13 – Noite das Bruxas” a investigadora Esmeralda Moreira
Alves solicita a resposta a um inquérito muito breve que constará, a partir do dia 14 de
setembro, no site oficial da Câmara Municipal de Montalegre - http://www.cmmontalegre.pt e nos Facebooks Município de Montalegre e Ecomuseu de Barroso.
Os dados recolhidos serão tratados estatisticamente e as respostas serão utilizadas
unicamente para efeitos de pesquisa académica.
Grata pela colaboração.

No âmbito da realização da dissertação de mestrado em Ciências da
Comunicação, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, cujo estudo de caso
se refere ao evento “Sexta 13 – Noite das Bruxas” a investigadora Esmeralda Moreira
Alves solicita a resposta a um inquérito muito breve que constará, a partir do dia 14 de
setembro, no site oficial da Câmara Municipal de Montalegre - http://www.cmmontalegre.pt e nos Facebooks Município de Montalegre e Ecomuseu de Barroso.
Os dados recolhidos serão tratados estatisticamente e as respostas serão utilizadas
unicamente para efeitos de pesquisa académica.
Grata pela colaboração.

No âmbito da realização da dissertação de mestrado em Ciências da
Comunicação, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, cujo estudo de caso
se refere ao evento “Sexta 13 – Noite das Bruxas” a investigadora Esmeralda Moreira
Alves solicita a resposta a um inquérito muito breve que constará, a partir do dia 14 de
setembro, no site oficial da Câmara Municipal de Montalegre - http://www.cmmontalegre.pt e nos Facebooks Município de Montalegre e Ecomuseu de Barroso.
Os dados recolhidos serão tratados estatisticamente e as respostas serão utilizadas
unicamente para efeitos de pesquisa académica.
Grata pela colaboração.

