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RESUMO:
O turismo rural tem suscitado muito interesse, devido ao seu potencial contributo para o 
desenvolvimento sustentável dos territórios em que ocorre. A experiência em turismo rural 
é bastante complexa, integradora de recursos, atrações, serviços, pessoas e ambientes, sendo 
vivida de modo grandemente subjetivo. Do ponto de vista do turista, esta experiência integra 
uma diversidade de experiências antes, durante e depois da visita, expetativas e desejos, bem 
como experiências concretas no local, com dimensões sensoriais, emocionais, comportamentais 
e sociais, associadas a significados específicos. A compreensão da experiência turística, também 
na sua dimensão sensorial, é muito relevante para a sua otimização e, consequentemente, para o 
desenvolvimento de produtos e destinos rurais inovadores, apelativos, envolventes e distintivos 
que contribuam positivamente para o desenvolvimento sustentável do destino. Esta comunicação 
visa compreender sobretudo a experiência sensorial vivida na Aldeia Vinhateira de Favaios e a 
sua ligação a outras dimensões da experiência turística e ainda as respectivas implicações para o 
desenvolvimento deste destino. 

Palavras-chave: turismo rural; experiência turística, experiência sensorial; enoturismo; Aldeia 
Vinhateira

INTRODUÇÃO 
Lane (1994) sugere que o turismo rural se define pela sua localização em áreas rurais, sendo 
geralmente funcionalmente rural (baseado nas características específicas do mundo rural, como 
sejam o espaço aberto, os recursos naturais, as práticas tradicionais) e de pequena dimensão, 
com carácter eminentemente tradicional e sustentado num crescimento gradual e localmente 
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controlado. Efetivamente, do ponto de vista tanto do mercado como do destino, o ‘carácter 
rural’ da comunidade e do território em que decorre a experiência turística assume um papel 
central, requerendo a sua consideração do contexto económico, social, cultural e ambiental local 
e regional para a compreensão da própria experiência, bem como do seu potencial contributo 
para um desenvolvimento sustentável do respectivo destino (Kastenholz, 2010; Kastenholz et 
al., 2012b; Lane, 1994; Saxena et al., 2007).

O turismo rural tem suscitado um interesse crescente por parte de mercados, profissionais 
e agentes de desenvolvimento bem como de académicos, pela expectativa de se assumir como 
promissora oportunidade de potencial negócios e motor de desenvolvimento, embora haja 
igualmente dúvidas sobre a capacidade de o turismo “curar” todos os males do meio rural (Lane 
e Kastenholz, 2015; Ribeiro e Marques, 2002). Compreender melhor este fenómeno do turismo 
rural, bem como as condições do seu sucesso e sustentabilidade, tem sido uma preocupação 
da investigação desenvolvida no âmbito do projeto ORTE1, reconhecendo a centralidade da 
“experiência turística global” neste domínio. 

A experiência em turismo rural deve ser compreendida como muito complexa, integradora 
de um grande número e variedade de recursos, atrações, serviços, pessoas e ambientes, sendo 
vivida de modo subjetivo (Kastenholz et al., 2012a). Do ponto de vista do turista, esta experiência 
tem uma extensão no tempo que se inicia já antes (na fase de planeamento, desenvolvimento de 
imaginação, expectativas e sonhos), se concretiza durante a viagem e estada no destino (sendo 
uma fase central de realização ou não das expectativas, eventualmente de desilusão, mas também 
de surpresas positivas) e depois da visita (através do lembrar, do passa-palavra, da partilha da 
experiência com pares) (Aho, 2001; Kastenholz et al., 2012b). Estas expetativas e desejos, e as 
próprias experiências concretas no local distinguem-se por dimensões sensoriais, emocionais, 
comportamentais e sociais, associadas a significados específicos. A compreensão da experiência 
turística, também na sua dimensão sensorial, é muito relevante para a sua otimização e, 
consequentemente, para o desenvolvimento de produtos e destinos rurais inovadores, apelativos, 
envolventes e distintivos que deixem uma marca positiva a quem os visita e contribuam também 
positivamente para a qualidade de vida da comunidade local (Agapito et al., 2013; Kastenholz et 
al., 2012a). São também aspectos centrais na vivência e apreciação da experiência em destinos 
vinhateiros (Lavrador et al., 2012; Mitchell et al., 2012). 

Esta comunicação visa analisar as respostas e os discursos dos visitantes da Aldeia Vinhateira 
de Favaios, uma das 3 aldeias analisadas no âmbito do projeto ORTE. Pretende-se, mais 
especificamente, compreender de modo mais aprofundado, a experiência sensorial vivida nessa 
Aldeia Vinhateira. Através de uma abordagem qualitativa, que envolveu a entrevista a 31 turistas 
que descreveram a sua experiência vivida na Aldeia. Os respetivos discursos foram objeto de uma 
análise de conteúdo, com apoio do software webQDA. O registo e a categorização dos discursos 
permitiram identificar os aspectos sensoriais que mais se destacaram na experiência turística 
em Favaios, bem como o contexto da sua ocorrência. Esta análise poderá suscitar elementos 
de inovação visando o desenvolvimento de contextos de experiência turística mais apelativos 
e assim uma evolução porventura mais competitiva e sustentável do destino rural enoturístico. 
1  O projeto de investigação ORTE, de três anos, foi financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia portuguesa (PTDC/CS-GEO/104894/2008) 

e analisa a natureza desta experiência turística vivida em 3 aldeias do Centro e Norte de Portugal, as suas dimensões, condicionantes e 
consequências, apontando ainda caminhos de atuação que visam um desenvolvimento mais sustentável dos destinos analisados.
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A EXPERIÊNCIA TURÍSTICA EM MEIO RURAL 
A experiência vivida pelos consumidores é, tal como alguns autores sugerem (Otto e Ritchie, 
1996; Schmitt, 1999) composta por um conjunto diversificado de elementos tais como emoções, 
aquisição de conhecimentos e interação com outras pessoas. A experiência sensorial, ou seja, o 
modo como os cinco sentidos são estimulados, tem sido considerada como uma componente 
particularmente relevante da experiência. Vários autores mencionam esta componente num 
sentido mais restrito, como acontece com Pine e Gilmore (1998), que se referem à componente 
estética da experiência que os consumidores captam sobretudo através da visão, ou, numa 
perspetiva mais abrangente, como é o caso de Schmitt (1999), que já remarca a importância de 
apelar aos cinco sentidos. 

Alguns estudos empíricos desenvolvidos no âmbito do turismo (por exemplo, Agapito et 
al., 2014; Ballantyne et al., 2011; Hosany e Witham, 2010; Kastenholz et al., 2012a; Morgan e Xu, 
2009) também já sugerem que a experiência sensorial é muito relevante para obter experiências 
turísticas satisfatórias e memoráveis. No entanto, poucos estudos analisam a experiência 
sensorial em áreas rurais (Agapito et al., 2014; Carneiro et al., 2015; Kastenholz et al., 2012a), 
havendo também pouca pesquisa sobre a relevância deste tipo de experiência no âmbito do 
enoturismo (Carmichael, 2005; Cohen e Bem-Nun, 2009; Quadri-Felitti e Fiore, 2012).

A experiência visual da paisagem, os sons dos pássaros, o cheiro a plantas e o paladar dos 
produtos locais tendem a emergir como aspetos particularmente relevantes da experiência 
sensorial em áreas rurais (Agapito et al., 2014; Carneiro et al., 2015; Kastenholz et al., 2012a). 
Contudo, a pesquisa já realizada também revela que os estímulos sensoriais de que as pessoas 
mais gostam podem diferir consoante a área rural, havendo áreas em que os visitantes apreciam 
mais a arquitetura rural, outras em que valorizam particularmente o silêncio, registando-se 
também diferenças ao nível de diversos outros aspetos como as cores e gastronomia local mais 
apreciadas (Agapito et al., 2014; Carneiro et al., 2015; Kastenholz et al., 2012a). Este aspeto faz 
com que seja particularmente relevante realizar estudos que permitam analisar especificamente 
a experiência turística sensorial nos destinos rurais enoturísticos.

A investigação anterior sobre a experiência em enoturismo (Carmichael, 2005; Cohen e 
Ben-Nun, 2009; Quadri-Felitti e Fiore, 2012) não tem explorado em profundidade a dimensão 
sensorial desta experiência. No entanto, a literatura parece sugerir que a paisagem das vinhas, o 
sabor do vinho e, por vezes, a arquitetura dos edifícios que servem de alojamento ou onde são 
feitas as provas de vinho são elementos apreciados neste contexto. No entanto, particularmente 
em destinos rurais enoturísticos, parece ser necessária uma análise mais detalhada da 
experiência turística associada aos diversos sentidos. Adicionalmente, é importante investigar a 
experiência neste tipo de destinos de modo integrado, em que o vinho surge como um elemento 
particularmente apelativo, num conjunto geralmente complexo e diversificado de recursos 
rurais.

A realização de investigação sobre a experiência sensorial dos destinos é particularmente 
relevante, uma vez que a literatura sugere que esta dimensão da experiência pode contribuir 
para melhorar outras componentes da experiência e aumentar a satisfação com a visita ao 
destino. É interessante verificar que a experiência sensorial desencadeia muitas vezes emoções 
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muito positivas nos visitantes. Alguns estudos revelam que ações como apreciar uma paisagem 
durante algum tempo (Jepson e Sharpley, 2015), tocar em pedras (Small et al., 2012), ouvir o 
som de determinados animais (Ballantyne et al., 2011) e apreciar o silêncio (Jepson e Sharpley, 
2015), foram aspetos que proporcionaram experiências emocionalmente mais ricas e de maior 
qualidade. 

A criação de experiências sensoriais pode também ajudar a fomentar o convívio e a 
interação com residentes ou outros visitantes. Por exemplo, a criação de oportunidades para 
provar determinados produtos pode ser uma oportunidade para as pessoas fazerem uma 
refeição juntas, ou experimentarem um vinho em conjunto e, até, para conversar sobre estes 
produtos com os visitantes, com os fornecedores destes produtos ou, mesmo, com aqueles que 
os produzem e que podem fornecer informação particularmente interessante sobre os referidos 
produtos (Bessiere e Tibere, 2013; Sidali et al., 2015). 

O estímulo dos sentidos pode também promover uma maior aproximação dos visitantes 
ao território em termos físicos e às pessoas que vivem nesse território ou o visitam. Numa 
perspetiva cognitiva, estimular os sentidos através da interpretação, fornecendo informação 
sobre o local, convidar os visitantes a provar produtos locais ou, simplesmente, fomentar 
uma contemplação e observação mais profundas do local (Jepson e Sharpley, 2015; Sharpley 
e Jepson, 2011), pode contribuir, por exemplo, para um conhecimento mais detalhado dos 
produtos locais, inclusivamente dos seus métodos de produção (Melzer e Meyer-Cech, 2014), 
bem como de outras especificidades do território, contribuindo para uma melhor perceção da 
identidade do destino. Estes aspetos são particularmente importantes para o mercado turístico 
e para os visitantes do espaço rural que, crescentemente, procuram e valorizam a autenticidade, 
atribuindo, por exemplo, grande valor ao que é produzido localmente (Bessiere e Tibere, 2013), 
nomeadamente à gastronomia e artesanato locais. O facto de os visitantes poderem conhecer e 
experimentar vinhos produzidos na região assume particular relevância na visita a destinos rurais 
associados ao vinho. Fomentando a interação direta com produtos locais como o vinho e com 
os residentes rurais, a experiência sensorial pode oferecer também importantes oportunidades 
para o conhecimento de diversos aspetos da cultura (Bessiere e Tibere, 2013) tais como as regras 
de como o vinho deve ser servido e os alimentos com que deve ser bebido. 

Por outro lado, este conhecimento mais aprofundado do destino e a perceção da importância 
e valor de alguns aspetos das áreas rurais, bem como o surgimento de emoções devido ao 
contacto direto com o mundo rural, podem também contribuir para criar uma ligação mais 
forte a determinados destinos rurais, fomentando um maior interesse em visitá-los no futuro. 
A diversidade de estímulos sensoriais que se pode encontrar ao nível das diferentes áreas rurais 
permite ainda que as áreas rurais se possam diferenciar através das experiências sensoriais que 
oferecem.

A reduzida dimensão das empresas existentes em áreas rurais (Melzer e Meyer-Cech, 2014) 
colocam, no entanto, grandes desafios à oferta de experiências turísticas apelativas. Este aspeto, 
bem como a diversidade de atrações do espaço rural - que abrangem, entre outros, aspetos 
relacionados com a natureza e com o património cultural edificado (ex. habitações típicas) 
– e, ainda, a variedade de equipamentos e serviços de apoio necessários à criação de uma 
experiência rural, realçam a importância da coordenação e criação de redes ao nível dos destinos 

Grupo de trabajo 6: Nuevas iniciativas para el turismo en el espacio rural

Maria João Carneiro - Carlos Marques - Fidel Martínez Roget  - Joana Lima

____
614____



rurais (Dissart e Marcouiller, 2012; Kastenholz et al., 2012b; Sidali et al., 2015). Este aspeto é 
particularmente importante nos destinos que queiram oferecer uma experiência integrada de 
enoturismo em ambiente rural.

O ESTUDO EMPÍRICO – O CASO E FAVAIOS

ABORDAGEM METODOLÓGICA

Os estudos recentes na área do comportamento do consumidor em turismo, sobretudo ao nível 
do estudo da experiência turística (por exemplo, Curtin, 2010; Sims, 2009) têm marcado uma 
tendência de valorização das metodologias qualitativas. Esta tendência decorre da interpretação 
da experiência turística como fenómenos individuais e sociais, que implicam uma interação 
entre os indivíduos e entre indivíduos e o meio envolvente, que só deverá ser analisada como 
um fenómeno integral (Jennings e Nickerson, 2006; Kastenholz, 2010). Assim, optou-se por, no 
presente trabalho, recorrer a metodologias qualitativas, quer para a recolha, quer para a análise 
de dados relativos à experiência rural num destino enoturístico. Esta escolha deve-se igualmente 
à natureza exploratória do estudo, cujo objetivo é obter um maior entendimento da vivência da 
experiência do turista, procurando pistas para reflexão e gerando, eventualmente, hipóteses de 
investigação futura.

De acordo com Quivy e Van Campdenhoudt (1998), a entrevista semiestruturada é 
muito utilizada em investigação social para recolher opiniões e conhecer um conjunto de 
experiências e pensamentos do entrevistado. Tendo o presente trabalho como objetivo uma 
análise da dimensão sensorial da experiência enoturística, no contexto específico da experiência 
procurada e vivenciada e dos respectivos significados associados, encontrou-se na entrevista 
individual semiestruturada a técnica de recolha de dados mais adequada a aplicar aos visitantes. 
O tamanho da amostra foi determinado pelo princípio da saturação teórica, ou seja, terminou-
se a recolha de dados quando o aumento da dimensão da amostra começou a deixar de gerar 
alterações significativas aos resultados já obtidos (Strauss e Corbin, 2008). 

O guião da entrevista foi elaborado com base na revisão de literatura efetuada e reconstruído 
em discussões de grupo entre os pesquisadores integrados no projeto ORTE. As entrevistas foram 
realizadas por entrevistadores qualificados. Todas as entrevistas foram gravadas, para permitir 
uma análise posterior detalhada, com o mínimo de perda de informação possível. Procedeu-
se, depois, à transcrição das entrevistas e à uma análise de conteúdo, via categorização dos 
principais aspetos focados pelos participantes, procurando sistematizar a informação recolhida. 

A análise de dados envolveu dois momentos sequenciais e interdependentes: primeiro, a 
análise de cada caso individualmente; e segundo, procura de padrões ou semelhanças entre 
os vários casos analisados (Eisenhardt, 1989). Como forma de validar os resultados obtidos 
durante a categorização e identificação de padrões aplicou-se um processo de triangulação com 
recurso a diferentes investigadores conhecedores do fenómeno em análise (Denzin, 2009).
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O CASO DE ESTUDO – FAVAIOS

Favaios tem cerca de 1.064 habitantes (Censos 2011) e localiza-se na Região Norte de Portugal, 
mais especificamente na Região Demarcada do Douro. A freguesia de Favaios pertence ao 
concelho de Alijó, distrito de Vila Real, situando-se na NUTS III – Douro (Figura 1). 

Figura 1 - Localização de Favaios

Fonte: Elaboração própria (com base em Google Maps)

Os extensos vinhedos são a paisagem natural dominante desta Aldeia Vinhateira. À identidade 
e qualidade das paisagens durienses reflecte-se na qualidade e tipicidade dos seus vinhos – os 
vinhos generosos, o Vinho do Porto, o Moscatel de Favaios, com grande reputação nacional e 
internacional (Lavrador et al., 2012). Esta predominância da paisagem vitícola é bem visível 
na sua representação nos materiais promocionais que é muitas vezes associada a imagens de 
elementos naturais como vinhas, vinho e campos cultivados assim como árvores, flora, floresta, 
montanhas e pedra (Lima et al., 2014).

Favaios está associada à marca “Aldeia Vinhateira” desde 2001 e a proximidade ao rio Douro, 
cais do Pinhão, constitui um dos seus maiores trunfos enquanto destino turístico. No que diz 
respeito ao património histórico e religioso, Favaios é conhecida pelas suas fachadas brasonadas 
recuperadas e conta com a Igreja Matriz e várias capelas. Destaca-se também a existência do 
Museu do Pão e do Vinho, que promove dois produtos-chave da Aldeia, o pão e o moscatel, 
e funciona num edifício brasonado. É ainda de referir a existência da OFITEFA – Oficina de 
Teatro de Favaios, entidade dinâmica e que representa a histórica ligação da Aldeia a esta arte 
(o teatro). 

A atividade económica mais relevante de Favaios é a agricultura, em particular a vitivinicultura 
(moscatel, generosos e vinhos de mesa), embora também a indústria da panificação seja 
importante, em consequência da marca Pão de Favaios, reconhecida regionalmente. Existem 
na Aldeia diversos restaurantes e cafés, notando-se um forte constrangimento pelo facto de, 
na altura da recolha de dados para o presente estudo, não haver alojamento na própria Aldeia 
(Lima et al., 2014).
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Existem algumas iniciativas truísticas de investimento privado, das quais se destaca o projeto 
da Enoteca – Quinta da Avessada, numa das extremidades da povoação e em pleno “coração” 
da zona produtiva vinhateira. A Enoteca é, atualmente, o grande centro de desenvolvimento 
turístico de Favaios, apresentando-se como um empreendimento de promoção e divulgação da 
cultura e produtos regionais, proporcionando uma experiência visual e sensorial distintiva aos 
visitantes, que tem vindo a apostar na criação de redes de colaboração com a Adega Cooperativa, 
com operadores de cruzeiros fluviais e com as unidades hoteleiras da região, de forma a atrair 
visitantes a Favaios.

A procura turística não está registada ou sistematicamente documentada, sendo referido por 
vários elementos da comunidade, que essa procura é maioritariamente dominada por visitantes 
em viagem organizada que adquirem pacotes de visita ao Douro, pacotes que incluem a visita 
à Enoteca e à Adega Cooperativa de Favaios. Outra dinâmica de procura turística de referir é a 
relacionada com segundas residências e com a visita a familiares e amigos (Lima et al., 2014). 

A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA 
SENSORIAL VIVIDA POR VISITANTES DE FAVAIOS 
Entrevistou-se um total de 31 visitantes de Favaios, distribuídos entre as categorias de turistas, 
excursionistas e turistas residenciais, bem como entre mercado doméstico e internacional, de 
acordo com os dados apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Tipos de visitantes entrevistados

Nº de Entrevistas a visitantes

Turistas 11 (2 residentes no estrangeiro)
Excursionistas 16 (5 residentes no estrangeiro)
Turistas Residenciais 4 (3 residentes no estrangeiro)
TOTAL Visitantes 31

A maioria dos visitantes entrevistados são excursionistas e passavam, em média, meio dia em 
Favaios, tendo que pernoitar em alojamentos fora da aldeia, a larga maioria num raio de cerca 
de 15Km da localidade, consequência da falta de alojamento naquele local.

Residem geralmente em meio urbano (Porto e Lisboa, são concelhos muito referidos) e têm 
idades compreendidas maioritariamente entre os 35 e os 59 anos. São visitantes com nível de 
escolaridade igual ou superior ao 12º ano e exercem profissões que se enquadram na categoria 
de “especialistas das profissões intelectuais e científicas”. No que respeita à composição do grupo 
de viagem dos entrevistados, a maioria viaja em casal, sem filhos, por vezes com familiares ou 
amigos ou, alternativamente, em viagem organizada (grupos maiores). Salienta-se, ainda, que 
a maioria dos entrevistados visitava Favaios pela primeira vez. O planeamento da viagem foi 
feito recorrendo à internet, a recomendação pessoal ou comercial, ou com base na experiência 
anterior. 

Quando questionados acerca das motivações para visitarem a Aldeia, os visitantes salientam 
motivações positivas relacionadas com os benefícios que o destino tem para oferecer. A 
motivação dominante associa-se à participação e/ou observação de atividades relacionadas com 
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os vinhos, como salientou um dos visitantes referindo que “(…) queria vir ao Douro, queria vir 
às vindimas, queria ver isso, (…) via na televisão e gostava” (T6_F) ou “aqui porque é um lugar 
famoso, conhecido, digamos assim, comentado mundialmente, a questão do vinho [Moscatel]” 
(T3_F). Também a vontade de conhecer o local que deu origem a uma marca internacionalmente 
reconhecida, como o Favaíto, é referida por muitos dos visitantes: “mas também já que conhecia o 
famoso vinho tinha que ir conhecer, foi mais um motivo adicional” (T23_F) / “for the wine. Lot’s of 
wine (…)” (T10_F). Existe ainda uma terceira categoria de motivação bastante referida, que tem 
a ver com a nostalgia. Os visitantes foram a Favaios porque desejam regressar às origens, como 
referem dois dos entrevistados: “é a terra da minha mãe e eu já conhecia e eu adoro isto aqui. 
(…) saudades, é o sentimento que define isso” (T2_F) / “é um bocadinho o que nos prende porque 
eu sou natural daqui” (T25_F). Estas motivações e o destacar da oposição destes ambientes com 
o ambiente citadino, enquadram-se no conceito do “idílio rural”, caraterizando o rural como 
pleno de tranquilidade e paz, saudável, puro, livre e integrado na natureza. Em certa medida, 
há aqui uma motivação negativa, traduzida na evasão do ambiente quotidiano, a qual encontra 
correspondência na imagem tranquilizadora do destino. 

No que respeita à imagem cognitiva, referente aos atributos identificados como particulares 
por parte dos visitantes, destaca-se a paisagem (as vinhas, o planalto, os socalcos). A dimensão 
visual aparentemente domina a experiência turística, quando se considera o número de 
associações feitas pelos entrevistados, confirmando a relevância do tourist gaze (Urry, 2002) 
na experiência turística vivida em Favaios. As imagens visuais relacionam-se sobretudo com 
a paisagem vitivinícola: “ver estes vinhedos em socalcos que abrangem toda a Região do Douro 
(…). Eu acho que isso é o ex-libris daqui da região“ (T8_F) / “é as vinhas mais planas, não tão 
em socalcos, não tão inclinados e os tais murinhos e a pedra” (T14_F). A ligação desta paisagem 
à atividade agrícola dominante aparece também muito presente como distintivo: “Eu acho que 
é justamente a ligação com o meio, com a atividade que é a vinha, que é o vinho, é este sentir da 
produção de vinho neste sítio que impera.” (T5_F) / “é a dedicação à terra” (T15_F). Estes últimos 
discursos já revelam uma reflexão sobre o significado da paisagem visualmente tão apelativa - a 
ligação da população à vitivinicultura e a dedicação à terra. A marca Favaios volta também a 
ser elemento destacado, logo a seguir à paisagem e ligação às vindimas: “a marca do Favaios” 
(T25_F) / “Favaios é conhecido, o nome é conhecido muito pelo moscatel” (T24_F). Fica, deste 
modo, igualmente destacada um valor de status e reputação também associado à experiência. 

Os sentidos assumem, efectivamente, um papel fundamental na experiência dos visitantes. 
Assim, no que diz respeito à experiência sensorial (odores, sons, tato, paladar e visão), as 
respostas ilustram a sua relação com o sentimento de tranquilidade, sendo frequentemente 
referido “o silêncio” (não ouvir sons da cidade) como o som do rural que os visitantes associam 
à sua visita. Também os sons da natureza - o vento e os animais (pássaros, grilos e gado) - são 
frequentemente associados com a visita à Aldeia. Fica, deste modo, na experiência auditiva, 
reforçado o significado do contraste com a vida na cidade pela integração num meio rural e 
natural. Relativamente aos aromas, associam-se sobretudo aos vinhos, mas também a fruta 
(sobretudo a uva). Os visitantes de Favaios referem ainda o cheiro de árvores e flores, de ervas 
aromáticas e da terra – cheiros da natureza e campo, como aromas que associam à visita, mais 
uma vez em contraste com a cidade. Os sabores que os visitantes associam à Aldeia relacionam-

Grupo de trabajo 6: Nuevas iniciativas para el turismo en el espacio rural

Maria João Carneiro - Carlos Marques - Fidel Martínez Roget  - Joana Lima

____
618____



se com os produtos alimentares locais: o vinho, a uva e a “verdadeira comida à portuguesa” ou 
“comida à moda do Norte”, deste modo classificando os sabores como “típicos” e “autênticos”. 

Verde é a cor mais frequentemente associada pelos visitantes à Aldeia. Além disso, o “azul e 
avermelhado” são utilizados pelos visitantes nos seus discursos, deixando transparecer a influência 
dos elementos visuais da paisagem envolvente da Aldeia - as vinhas e céu. Quando questionados 
acerca das imagens que associam à visita, as palavras mais referidas pelos entrevistados foram: 
“vinha”/ “vinhas”/ “vinhedos” (19 referências nos discursos); “rio” (15 referências); “paisagem”/ 
“vista”/ “cenário” (12 referências); “uva”/ “uvas” (9 referências); “socalcos”; “terra”; “casa”; “vale”/ 
“vales” e “murinhos”/ “paredes” (4 referências, cada); “céu” e “silêncio” (3 referências); “cestos”, 
“vinho”, “pedra”, “árvores” (2 referências, cada) e, ainda, adjetivos com conotação muito positiva, 
como “bonito”, “lindo”, “irreal” e “deslumbrante” (2 referências, cada). 

Fica, assim, nítida a imagem dominante da Aldeia, onde a paisagem vinhateira assume 
um papel fundamental, com elementos tanto da vitivinicultura, como da natureza, sendo as 
próprias imagens (elementos visuais), associadas a outros sentidos (som do silêncio) e emoções, 
bem como portadores de significados bastante positivos e até enaltecidos. 

Por outro lado, destacam-se também alguns discursos que ilustram o significado da 
experiência vivida na Aldeia, e que vão desde a recuperação de energias e fuga ao stress da 
cidade, ao reconhecimento da necessidade de mudar a sua própria vida e/ou atitude perante 
ela (no contexto cotidiano), como explícito nestes excertos: “às vezes estamos em alturas de 
stress e dizemos um para o outro: “lembra-te daquele fim-de-semana em Favaios, de sítios onde já 
estivemos e que eram fabulosos”, nesse aspecto claro que ajuda a relativizar um pouco a vida mais 
rotineira que temos e de stress” (T7_F) “Talvez aprenda a ter mais calma em algumas situações 
(…)”(T16_F).

Nota-se ainda uma reflexão sobre o mundo rural e a natureza, que se pôde conhecer melhor 
através da experiência turística, e sobre a vida actual no campo, com teor geralmente valorizador, 
como observável nestes discursos: “se calhar faz-me ficar um bocadinho mais atenta e com, mais 
respeito não é possível eu ter porque já tinha pelas atividades agrícolas, agora se calhar estar um 
bocadinho mais atenta a nível de informação geral, ah aquilo, já estive ali…” (T23_F) ou “…sim, 
tenho uma ideia diferente do que tinha há uns anos. Acho que há mais futuro do que aquilo que 
se pode… que as pessoas acham, que é o do agricultor que não tem escola, isso é já do passado.” 
(T16_F)

A forma como os entrevistados justificam o seu elevado nível de satisfação com a visita 
está diretamente relacionada com as motivações que a originaram e, indiretamente, com as 
emoções e os sentidos. Efetivamente, os principais elementos geradores de satisfação invocados 
pelos informantes são: beleza cénica/natural; apreciação da gastronomia e dos vinhos; contraste 
com o dia-a-dia; diversão e descontração; relaxamento; simpatia e hospitalidade dos residentes; 
oportunidade de experimentar e participar em coisas novas. 

CONCLUSÕES
Destinos enoturísticos rurais, como Favaios, são frequentemente associados a uma paisagem 
visualmente apelativa (Lavrador et al., 2012), caracterizada pela presença da vitivinicultura, da 
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vinha, de socalcos e de outros elementos considerados típicos das respectivas paisagens, também 
em função do contexto geográfico e cultural particular. O estudo empírico confirmou a riqueza 
sensorial da experiência turística vivida na Aldeia Vinhateira, embora o sentido visual tenha 
assumido um papel algo dominante em muitos discursos. Contudo, os sons da natureza, bem 
como a particularidade do silêncio, igualmente destacada, marcam uma experiência turística 
de contraste com a vida urbana, tema recorrente nos estudos sobre a experiência turística em 
meio rural (Kastenholz et al., 2012a). Os cheiros referidos também se associam à natureza, 
mas domina a associação à vinha e ao vinho, elemento naturalmente destacado no âmbito dos 
sabores. Pode, assim, concluir-se que a vitivinicultura e o seu produto assumem um papel muito 
relevante na experiência sensorial do visitante, sobretudo ao nível visual, mas também ao nível 
de cheiros e sabores, apresentando-se, deste modo, como recurso particularmente pertinente e 
rico para a valorização da experiência turística rural. 

Os discursos dos visitantes apresentaram, por vezes, elementos de uma reflexão sobre o 
rural e a vida no campo, também em contraste com a vida urbana do cotidiano do visitante, que 
merece atenção. Efectivamente, já Schmitt (1999) sugeriu, para uma experiencia de consumo, 
no geral, que o consumidor anseia por uma experiencia que desperte os seus sentidos, toque o 
seu coração, o envolva pessoalmente e estimule a sua mente. Esta tese parece-nos especialmente 
verídica para a experiência turística, particularmente quando esta ocorre em meio rural 
(Kastenholz et al., 2012b).

Reconhecendo a centralidade da experiência turística para a competitividade do destino 
(Kastenholz et al., 2012b), também no contexto enoturístico (Lavrador et al., 2012; Mitchell et al., 
2012), importa saber estimular os sentidos, de modo a suscitar emoções e reforçar significados 
que poderão tornar a experiência mais rica e positivamente memorável. Na literatura sobre 
o marketing de experiências turísticas sugere-se também a co-criação e desenvolvimento de 
oportunidades de experiência com base em temas interessantes e distintivos (Kastenholz et al., 
2012b; Mossberg, 2007) Deste modo, não será suficiente (re-)conhecer os elementos sensoriais 
mais referidos e elogiados, mas igualmente compreender o seu significado busca do turista na 
senda de uma vida mais completa, harmoniosa, singular e diversificada, que certos contextos 
de Aldeia, e particularmente de uma Aldeia Vinhateira, podem proporcionar. Poderá ser 
simultaneamente interessante apoiar o visitante nesta sua procura de significados e de vivências 
únicas que possam ultrapassar o geralmente mais passivo “tourist gaze” e induzir uma postura 
mais activa, participativa e interativa, como de facto já é parcialmente realizado, por exemplo na 
“Enoteca de Favaios” (Kastenholz et al., 2012b; Lavrador et al., 2012).

A possível associação a temáticas presentes no contexto sociocultural da Aldeia (Mossberg, 
2007) é ainda outra vertente a explorar. De acordo com Mossberg (2007) e Pan e Ryan (2009), os 
temas que são únicos dos destinos turísticos, despertam curiosidade e dão mais profundidade 
à experiência vivida pelos visitantes. Em Favaios existe já alguma oferta neste sentido, com a 
possibilidade dos visitantes participarem na vindima e na pisa de uvas, bem como observarem 
e, de forma limitada, participarem no processo de fabrico do pão numa padaria tradicional. 
Este tipo de experiências, vividas em grupos de viagem, tem as condições necessárias para se 
tornarem memoráveis, já que combinam elementos muito particulares de aromas e sensações 
táteis, num contexto de emoções muito positivas geradas pela surpresa desses mesmos elementos 
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e pela interação social num ambiente festivo, uma vez que estas experiências são frequentemente 
acompanhadas por música popular de cariz folclórico que apela à participação dos visitantes 
através da dança.

No entanto, estas atividades são desenvolvidas de forma pouco autêntica e sem espaço nem 
tempo para um contacto mais profundo com a própria Aldeia Vinhateira. Assim, devem ser 
desenvolvidas atividades complementares que se baseiem nos recursos endógenos (Cloke, 2007), 
permitindo ao visitante imergir de forma mais intensa na cultura local. Estas atividades podem 
ser diversas, desde eventos a atividades culturais (por exemplo, sinalização e interpretação dos 
monumentos, participação em workshops sobre o Pão e Vinho), devendo ser oferecidas de 
modo regular e idealmente desenvolvidas através da articulação dos vários agentes do território, 
para comporem um produto integral coeso (Gnoth, 2003; Saxena et al., 2007).

Também a experiência de interacção com a população tem sido identificada como muito 
relevante para uma experiência mais rica, envolvente e indutora de fidelização (Kastenholz et 
al., 2013), podendo igualmente contribuir para uma maior intensidade da experiencia vivida e 
assim assumir-se como tendo um impacte maior para os comportamentos turísticos futuros. 
De facto, a dimensão social da experiência vivida na Aldeia poderá ser significativamente 
melhorada, uma vez que a população local é descrita como recetiva e hospitaleira, mas existindo 
apenas interacções superficiais. O maior envolvimento da população pode ser alcançado através 
da sensibilização da comunidade, fornecendo informações sobre o fenómeno do turismo 
e a importância da sua integração, de forma verdadeiramente participativa, no processo de 
planeamento e desenvolvimento do turismo da Aldeia. Eles próprios poderão assumir um 
papel mais ativo na co-criação de experiências turísticas apelativas baseadas na inovação e 
criatividade associadas à tradição (Carvalho et al., 2014). Neste destino, em particular, esta 
cocriação e criatividade associada à experiência a oferecer deverá evidenciar os elementos que 
atraem, despertam emoções e sentidos, com uma profusão de cheiros, sabores, toques, imagens 
e sons, elementos que enriquecem o tema da experiência que se vive em Favaios e que a associam 
determinantemente ao enoturismo e turismo gastronómico. 

Desta forma, o turista poderá desenvolver uma ligação mais forte ao local (place attachment), 
ficar mais tempo, regressar mais vezes e motivar outros a visitar este destino, por ele acarinhado. 
Por outras palavras, pela valorização da experiência turística vivida, por todos os envolvidos nela 
– turistas, residentes e agentes da oferta- poder-se-á atingir maior envolvimento e satisfação, um 
posicionamento mais distintivo do destino enoturístico e, assim, um reforço efectivo da sua 
competitividade e sustentabilidade. 
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