




 

 
 

 

 

 

 

 

À minha mãe,  

por tudo, e porque o importante  

é o amor que sentimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Agradecimentos 

Tudo vale a pena quando 

 a alma não é pequena 

Fernando Pessoa  

 

 A elaboração deste Relatório de Estágio só foi possível graças às pessoas que deram o seu 

contributo e me apoiaram nesta longa caminhada de estudo, por isso, quero agradecer: 

 

À professora Doutora Alcinda Pinheiro, coordenadora do estágio, pela disponibilidade 

manifestada, exigência, rigor, revisão crítica do texto, pelos incansáveis conselhos, pela simpatia e 

opinião, pela ajuda e flexibilidade para o bom funcionamento e orientação do Estágio realizado. 

Ao Sr. Coronel Fernando Sarmento por ter proporcionado desde o início esta oportunidade 

em fazer o Estágio na Casa, durante vários meses. 

À Arquiteta Mariana Baptista, sob orientadora de Estágio, pelo apoio, colaboração e 

compreensão em todas às tarefas, disponibilizadas aquando da realização do Estágio na Casa de 

Óbidos, o meu profundo reconhecimento.  

A todos os colaboradores da Casa d’Óbidos que foram impecáveis em me terem recebido, 

aceite e todos terem contribuído de forma diferente, no processo de aprendizagem, enquanto 

estagiária na casa. 

À minha família pelas pessoas que são, o meu agradecimento pelo incentivo à inscrição neste 

Mestrado, e por darem ajuda na continuidade deste trabalho, pelo constante e incansável interesse no 

meu percurso académico. 

Ao meu namorado, pela sua sempre ajuda na formatação e orientação geral do relatório, o 

meu muito obrigado. 

A todos aqueles que me incentivaram a desenvolver conhecimentos nesta grande etapa da 

minha vida: desenvolver conhecimentos sobre Portugal, e especificamente sobre a Vila d’Óbidos. 

 

 A todos a minha eterna gratidão! 

 



Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

7 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

Resumo 

 

 A grande expansão do turismo, na atualidade, deve-se à rápida evolução dos meios de 

transporte, dos meios aéreos, mas principalmente à nova adesão dos meios de comunicação. Cada 

vez mais, Portugal é um país, onde o turismo se evidência de forma crescente e onde se tem apostado 

em dinâmicas de enriquecimento a nível nacional e internacional. O turismo em Portugal, devido à 

sua localização geográfica, como um dos países da Europa de Sul, favoreceu-o a ser um potencial 

recetor de excelência, e tem vindo a apresentar uma posição de sucesso face aos seus congéneres. 

Segundo a Organização Mundial de Turismo, Portugal é o vigésimo maior destino turístico do 

mundo, sendo reconhecido pelas suas praias, pela gastronomia de excelência, pela agricultura de 

sucesso, onde o bom vinho é cada vez mais um fator importante para a exportação internacional, pela 

sua herança patrimonial e cultural, pela proliferação e qualidade dos seus campos de golfe e por uma 

característica inigualável que é a simpatia do povo português, que segundo vários observadores faz 

toda a diferença para quem visita Portugal.  

Como forma de pesquisa detalhada o estudo de pesquisa conduziu até à Vila de Óbidos, 

situada no concelho com o mesmo nome, e pertencente à Sub-Região de Turismo do Oeste. O 

concelho está integrado na Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que 

passou a fazer parte da Região de Turismo do Centro em Fevereiro do ano 2013. Todos os anos 

imensos turistas visitam e desfrutam da rusticidade e do modernismo, das tradições e das 

experiências marítimas e pesqueiras, e Óbidos tem vindo a destacar-se pelos eventos organizados 

anualmente, pela constante divulgação a nível nacional e internacional, como forma de investimento 

a nível do crescimento económico da região trazendo cada vez mais turistas que possam usufruir, 

pernoitar e querer num futuro voltar a esta mesma Vila.  

Como ponto principal desta análise, Óbidos destaca-se como destino turístico de experiência, 

inovação e estratégia de dinamização de sucesso, sendo principalmente as unidades hoteleiras que 

acolhem o turista o fator de referência de contacto interpessoal e de relacionamento que muitas vezes 

fazem regressar muitos deles. De destacar a Casa d’Óbidos como uma unidade de sucesso a nível 

nacional e internacional. Na Casa d’Óbidos toda a equipa trabalha para alcançar o sucesso, através da 

inovação, envolvimento com a comunidade, estratégia e é com a experiencia diária, lidando com os 

vários tipos de turistas que por aqui passam, que, seja por word to mouth ou por divulgação na web, 

que é procurada pelos turistas que procuram um espaço de tranquilidade e distinção. 

Palavras-chave: Turismo; Inovação; Estratégia; Autenticidade; Património, Casa 

d’Óbidos. 
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Abstract 

 The great expansion of tourism, nowadays, due to the rapid evolution of the means of 

transport of air assets, but mainly to the accession of new media. Increasingly, Portugal is a country 

where tourism is growing evidence and where it has focused on dynamic enrichment at national and 

international level. Tourism in Portugal, due to its geographical location, as one of the countries of 

Southern Europe, encouraged him to be a receiver potential for excellence, and has been on a 

successful position compared to its counterparts. According to the World Tourism Organization, 

Portugal is the twentieth largest tourist destination in the world and is renowned for its beaches , its 

gastronomy excellence , the success of agriculture, where good wine is increasingly becoming an 

important factor for international export , the its assets and cultural heritage, the proliferation and 

quality of its golf courses and an unmatched feature is the friendliness of the Portuguese people, 

according to several observers that makes all the difference when visiting Portugal . 

 As a way to drill the research study led to the town of Obidos , located in the municipality of 

the same name , and belongs to the sub-region of West Tourism . The county is integrated in the 

Regional Coordination Committee of Lisbon and Tagus Valley, which became part of the Tourism 

Center, in February 2013. Every year lots of tourists visit and enjoy the rustic and modernism, 

traditions and maritime and fishing experiences, and Óbidos has stand- by events organized annually 

by the constant dissemination at national and international level, as a form of investment economic 

growth of the region level increasingly bringing tourists to enjoy, and want to stay overnight in a 

future return to this same village. 

 As the main point of this analysis, Óbidos stands out as a tourist destination experience, 

innovation and promotion of successful strategy, mostly hotel units that receive the tourist factor 

reference of interpersonal contact and relationship that often make many return .Highlight the Casa d' 

Óbidos as a unit of success at national and international level. At Casa d' Óbidos whole team works 

to achieve success through innovation, community involvement, and strategy is to daily experience, 

dealing with several types of tourists who pass by, who, either by word to mouth or disclosure in the 

web, which is sought after by tourists seeking a place of tranquility and distinction. 

 

 Keywords: Tourism, Innovation, Strategy, Authenticity, Heritage, Casa d’Óbidos. 
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Introdução 
 

 

 

 Quando surgiu a oportunidade de realizar um estágio na área de Turismo, especificamente o 

Turismo de Habitação em Espaço Rural, e após ter oficializado o local de Estágio, fui aceite para a 

realização do mesmo pelos órgãos administrativos da Faculdade, tendo em conta, que se trata de 

Óbidos, um local de referência a nível nacional, mas também internacional, pelo forte impacto dos 

seus eventos anuais.  

 

  Após escolha do local de Estágio rapidamente senti uma forte identificação com o tema 

proposto, e senti uma grande motivação, uma vez que é um tema atual, e nos últimos anos tem 

havido uma grande evolução e procura nesta tipologia de unidade por todo o país e também a nível 

internacional. O presente Relatório de Estágio foi realizado na Casa d’Óbidos, sendo a entidade de 

acolhimento, caracterizado por ser um Turismo de Habitação em espaço rural. Segundo estatísticas 

95% dos turistas são internacionais. Estes turistas, sejam famílias, grupos de amigos ou casais 

procuram um ambiente de sossego e tranquilidade, encontrando essa oportunidade neste espaço. O 

estágio decorreu entre 1 de Setembro de 2012 e 12 de Junho de 2013, com o objetivo de obter o grau 

de mestre em Turismo e Comunicação, a fim de me enriquecer e pôr em prática conhecimentos 

adquiridos ao longo dos seminários realizados ao longo do Mestrado. Foi realizado com a 

coordenação da Doutora Professora Alcinda Pinheiro e sob coordenação da Arquiteta Mariana 

Baptista. 

 

O estágio na Casa d’Óbidos traduz-se numa pesquisa geral sobre o próprio conceito de 

Turismo de Habitação em Espaço Rural. Explorei os motivos da sua procura pelos turistas, o seu 

desenvolvimento ao longo dos anos, as estratégicas usadas para o alcance do seu sucesso, fazendo 

também uma análise integrada com a Vila de Óbidos, e especificando a marca Óbidos como ênfase 

do ponto principal desta investigação, como destino turístico de experiência, inovação e estratégia. 

De sublinhar são as suas características de crescimento como marca a nível nacional e internacional, 

devido a colaboração dos habitantes locais e do contributo do município para o alcance das 

espectativas e dinâmicas organizadas todos os anos, através dos eventos organizados de forma, a 

conquistar turistas, aumentar o período de estadia, e conquistá-los no sentido de quererem voltar à 

Vila, sendo também cada vez mais a envolvência dos comerciantes locais um fator a valorizar. 
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A importância da investigação sobre este tema aponta, para além do interesse pessoal, uma 

reflexão sobre o fenómeno turístico, permitindo apontar o seu modelo de desenvolvimento atual a 

nível Nacional, e as suas consequências para os locais de acolhimento desta natureza. A estratégia 

usada para esta finalidade por várias unidades semelhantes alcançou o sucesso em diversas regiões 

portuguesas, com o envolvimento dos próprios portugueses, de forma a participarem e a 

contribuírem para o desenvolvimento do país numa perspetiva de crescimento e qualidade. 
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PARTE I – A Casa d’Óbidos e o Turismo de Habitação 
 

 

BREVES MARCAS INTRODUTÓRIAS 

Turismo em Portugal e em contexto 
 

 Ao pensarmos sobre o turismo neste país, e conforme afirma Cunha em “O Turismo em 

Portugal“, capítulo II de Economia e Política do Turismo, ocorre-nos imediatamente que está situado 

no Sudoeste da Europa, com uma posição privilegiada devido à sua localização geográfica, onde o 

desenvolvimento da atividade turística ao longo dos anos se traduziu na construção de infraestruturas 

e também em alterações sociais e económicas de toda a sociedade. Portugal, desde muito cedo, 

interessou-se pelo turismo e levou-o à prática após definir medidas para o seu desenvolvimento 

(2013:58). 

 As condições climatéricas de excelência de Portugal, as qualidades hospitaleiras dos 

habitantes, as diversas manifestações culturais têm contribuído para o desenvolvimento turístico 

português. Apesar de tardio relativamente aos de outros países da Europa, este desenvolvimento 

rapidamente gerou um volume de receitas externas que favoreceu a criação de muitos postos de 

trabalho, o que foi extremamente importante (Cunha, 2013:59). 

Tem-se verificado que, na segunda metade do século passado, os contatos humanos entre 

pessoas de diferentes estatutos, sociais ou culturais, com formas diversas de analisar a vida, acabam 

por influenciar os habitantes das regiões ou países visitados, com efeitos diretos, inesperados, 

positivos ou negativos. (Baptista apud Arroteia, 2008: 65) 

Em cerca de século e meio, o turismo transformou-se numa das áreas principais da atividade 

económica dos estados. Desenvolveu e pôs em prática grandes investimentos, fundamentais nos 

domínios dos serviços públicos e da construção, dos transportes, dos empregos e da agroindústria. 

(Lanquar apud Arroteia, 2008:73). 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa


Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

18 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

Pode, assim, propor-se o seguinte esquema: 

 

Esquema I- Evolução do Turismo em Portugal, adaptado de Arroteia (2008) e Cunha (2013). 

 Os turistas estrangeiros preferem passar as suas férias no Algarve, na ilha da Madeira e na 

cidade de Lisboa, enquanto os nacionais escolhem Algarve e Lisboa, mas também o norte e o centro 

de Portugal. Quanto ao Alentejo e às ilhas dos Açores, são do agrado dos portugueses, embora os que 

vêm de fora procurem cada vez mais os Açores, segundo confirmado pelos destaques da imprensa e 

prémios internacionais. É evidente que o turismo em Portugal se tem desenvolvido mais no litoral 

50 
• Na década de 50, valoriza-se a propriedade e a acumulação dos bens; 

60 

• Os anos 60 são a época da construção das férias da sociedade americana, baseadas no sol: 
“S”– Sun, Sea and Sand;  

• 64  marca o inicio do verdadeiro desenvolvimento do turismo em Portugal, ultrapassando-se 
o milhão  de entradas de estrangeiros, praticamente o dobro do ano anterior; 

70 
• Nos anos 70, a procura é das férias em lugares longínquos, de civilizações diferentes, a 

procura de aspetos naturais e de populações distintas; 

80 
• Nos anos 80, regressa a procura do simples e do económico, valoriza-se o equilíbrio da 

pessoa, o desporto e a manutenção física; 

90 
• Nos anos 90, a população que passa férias fora do seu habitat habitual aumenta até 2001, as 

dormidas de nacionais nos parques de campismo, na hotelaria e nas colónias de férias 
aumentam, crescendo também o número de saídas de nacionais para o estrangeiro em férias. 
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devido à demanda continuada de Sol e Mar e menos no interior, apesar de se notar atualmente um 

muito assinalável interesse por estas regiões que procuram preservar o seu património e promovê-lo 

com eficácia (Cunha, 2013:83). 

 De facto, a posição de Portugal a nível do mercado turístico mundial tem ido mudando: em 

1980, o país conquista a 22ª posição em termos de receitas, em 1990 a 14ª e em 1996 a 16ª posição. 

Entre os anos 2000 e 2011 surgem novos destinos no conjunto mundial: Hong Kong, Malásia, 

Tailândia, China, Polónia, Indonésia e Turquia que concorrem seriamente com os outros países de 

grande potencial turístico. Em 2012, Portugal encontra-se na 26ª posição, atrás da Croácia e da 

Bulgária. O país está obrigado a procurar novas formas de desenvolvimento, a criar fatores de 

diferenciação face aos seus concorrentes, valorizando as condições climatéricas, a par da cultura, das 

paisagens, da gastronomia e dos valores identitários nacionais (Cunha, 2013: 84). 

 Em 2013, a revista espanhola Condé Nast Traveler noticia: «Portugal foi eleito como o 

melhor país para viajar (…) tem um charme especial visível nas suas tradições, em cidades que 

combinam modernidade com história, paisagens e praias (…) que seduzem com o seu charme e 

simpatia”. Lonely Planet elege Portugal do seguinte modo: “(…) um dos melhores destinos para 

2014 graças à relação qualidade/preço (…)”; e Lisboa surge destacada nos 10 melhores destinos de 

cruzeiros. 

      Considerações sobre o conceito de turismo  
 

 Ao refletirmos sobre o conceito de turismo, e conforme declara Cunha em “ Conceito de 

turismo “, capítulo I, de Introdução ao Turismo a ideia de turista ou turismo surge no ano 1910, com 

o austríaco Hermann von Schullern Schrattenhoffen e “engloba todas as pessoas que originam 

atividades turísticas (…) decorrentes das deslocações e permanências dos visitantes” (2009:29). 

Existe uma necessidade, por parte das pessoas de realizarem várias atividades de caráter turístico, 

que implica um movimento de deslocação para um determinado lugar. 

 

 Seguindo-se este raciocínio, a primeira definição de turismo foi sugerida pelos professores 

Walter Hunziker e Kurt. Kraft que definem turismo como “o conjunto de fatores e de conexões, que 

aparecem como consequência das viagens, dos que não residem no país, desde que, estes, não 

estejam de forma alguma, aliados a uma residência permanente, nem a uma atividade paga” (Cunha, 

2009: 29). Posto isto, o turismo entende-se como uma deslocação que implica um curto prazo de 

tempo, e que se realiza por um determinado individuo, que tem como objetivo, um destino definido, 
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não sendo o seu local de residência habitual ou o seu local de trabalho, durante um período de espaço 

temporal. 

 

Segundo conclusões de vários autores acabam por ter um ponto em comum: a deslocação de 

um determinado individuo, “ o movimento temporário de pessoas para destinos fora dos seus locais 

normais de trabalho e de residência, as atividades desenvolvidas durante a sua permanência nesses 

destinos” (Mathieson e Wall apud Cunha 2009:30). 

 

Ao longo dos tempos assistiu-se ao rápido desenvolvimento turístico até a atualidade. Deste 

modo, e sendo que no ano 1980, no dia 27 de Setembro festejou-se o Dia Mundial do Turismo, a 

OMT define este conceito como: 

 

“o conjunto de atividades desenvolvidas por pessoas durante as viagens e estadas em locais situados 

fora do seu ambiente habitual por um período que não ultrapasse um ano, por motivos de lazer, de negócios e 

outros”. 

 

 É necessário perceber que não existe uma definição exata do conceito de turismo, existem 

várias definições, e, ao longo dos tempos, este conceito sofreu alterações, no entanto, e após várias 

pesquisas, o ponto em comum que liga e cria um conceito de turismo é a questão da atividade ou as 

atividades económicas resultantes das viagens constantes, dos visitantes das várias localidades ou 

países diferentes. 
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 O conceito turístico surge com a necessidade de distinguir as Unidades Básicas do Turismo, e 

conforme (UN/OMT apud Cunha, 2009:32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema II - Unidades Básicas de Turismo, UN/OMT adaptado de (Cunha 2009:32). 

 

O perfil do turista 
 

 

 Muitas têm sido as pesquisas sobre o perfil do turista, ou do visitante. Este conceito engloba 

um conjunto de características (sociais, culturais, demográficas, motivacionais, comportamentais, o 

tipo de viagem, a estadia etc.) que caracterizam a procura do turista, facultando um acerto da oferta 

para potenciar a atratividade do produto ou para produtos novos da mesma essência (Bucho, 

2010:42). 

 

Segundo Neves (2009) e seguindo este raciocínio identificou-se que existem vários perfis de 

turistas: pessoas que viajam sozinhos e/ou em pequenos grupos, que organizam a sua própria viagem. 

Visitante - "qualquer pessoa que 
viaja para qualquer lugar fora do seu 
ambiente habitual por menos de 12 
meses consecutivos e cujo motivo 
principal da visita não seja o de 
execer uma atividade remunerada no 
local visitado".  

Excursionista- (visitante por um dia) 
"visitante que não permanece  uma 
noite no local visitado". 

Turista- "visitante que permanece, 
pelo menos  uma noite no local 
visitado" . 

Viajante - "qualquer pessoa que se 
desloca entre dois ou mais países  ou 
entre duas ou mais localidades dentro 
do seu país ou residência habitual". 

. 
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Esquema III - Diferentes perfis de turistas, adaptado de (Neves 2009:76) 

 

Turismo Cultural 
 

A “definição de cultura é quase tão vasta quanto do próprio turismo” (OMT apud Richards 

2009: 26). Richards (apud Smith 2010: 30) aponta duas definições para o turismo cultural, sendo 

uma técnica e outra conceptual:  

 

“Technical definition: All movements of persons to specific cultural attractions, such as museums, heritage 

sites, artistic performances and festivals outside their normal place of residence”. 

 “Conceptual definition: The movement of persons to cultural manifestations away from their normal place of residence, 

with the intention to gather new information and experiences to satisfy their cultural needs”. 

 

Mais tarde, Richards (apud Smith, 2010:30) compreende a necessidade de incluir no conceito 

o entendimento do turismo cultural como fator de conhecer o estilo de vida das pessoas ou de 

regiões. O que pode ser também da necessidade da procura turística fatores relacionados com a 

produção cultural contemporânea. Agregado a esse fator, (Richards apud Smith, 2010: 31) afirma: 

"Turistas exploradores 
que organizam as suas 
próprias viagens, preferem 
evitar contactos com outros 
turistas e procuram 
fundamentalmente um 
certo nível de conforto e de 
segurança"  

"Turista existencial que 
procura sobretudo 
mergulhar na cultura e 
estilos de vida do destino 
de férias selecionado"  

"Turista experimental 
cujo principal desejo é 
contactar com a população 
residente dos destinos que 
seleciona"  

"Viajantes de rendimentos 
médios que procuram 
viagens baratas"  

"Turistas invulgares que 
procuram viagens fora dos 
grupos organizados com 
vista a experienciar as 
culturas locais "  

" 
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“many tourists are increasingly becoming interested in ‘creative tourism’, which involves 

participation in cultural activities (…)”. 

 

Sabe-se que, os visitantes de museus, galerias de arte e eventos culturais apresentam uma 

motivação que “é uma combinação de atmosfera, cultura local e história”, ou seja, simplesmente 

“aprender coisas novas.” (Richards 2009, 32-33). Além disso, existe ainda o fator da cidade como 

estereótipo de destino cultural. Na Europa, as cidades de Paris, Roma e Londres são apontadas como 

as mais importantes nessa relação.  

 

De acordo com o (ATLAS apud Cunha, 2013:222) o turismo cultural define-se como “ o 

movimento de pessoas fora do seu lugar de residência com a intenção de recolher novas informações 

e experiências para satisfazer as suas necessidades culturais”. 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema IV- Principais componentes do turismo cultural, adaptado de (Cunha 2013:222) 

 

Património    Modos e estilos de vida             Eventos 

Caminhos 

internacionais 

Atrações históricas 

Parques e jardins 

Costumes, modos de 

vida 

Arquitetura 

(tradicional e moderna) 

Locais religiosos 

(catedrais, templos, 

santuários) 

Turismo Cultural 

Cultura popular e 

folclore 

Manifestações 

associadas à religião  

Exposições de arte ou 

relacionadas com o 

passado 

Arte 

(teatro, cinema, dança) 

Festivais e eventos 
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Através da observação do esquema depreende-se facilmente que o turismo cultural parte dos 

costumes, dos modos de vida, da cultura e do folclore das pessoas, e interliga-se com o 

conhecimentos adquirido ao longo da vida a nível da religião, da arte, do cinema, da dança, dos 

festivais e eventos, através das viagens e das visitas às catedrais, parques e jardins, atrações 

históricas ou até caminhos internacionais. Tudo isto é sinónimo de turismo cultural.  

 

Estima-se que o turismo cultural tenha representado “37% do turismo global em 2003.” 

(OMT apud Richards 2009: 28). A razão da existência desta procura assenta na ligação entre 

consumo cultural e educação, ou seja, quanto maior for o grau de instrução escolar, maior é a 

possibilidade desse indivíduo fazer parte desta procura. Por isso, é mais usual encontrar profissionais 

com altos cargos e, até mesmo, pessoas ligadas profissionalmente ao turismo cultural.  

 

O turismo cultural parece ser fonte de maior rendimento no sentido em que a procura está 

disposta a pagar por isso e tem mais possibilidades económicas. Isto é verdade mesmo no caso dos 

jovens que, apesar de terem menos dinheiro disponível para gastar, acabam por compensar com 

períodos de estadia superiores nos quais investem igualmente. Uma das áreas nas quais se gasta mais 

é em equipamentos culturais, principalmente quando neles há eventos acoplados, por exemplo, 

museus e galeria de artes que promovem encenações teatrais e festivais, segundo (Richards 2009:45). 

 

O turismo cultural nem sempre é a característica principal da viagem. Este pode fazer parte 

do itinerário, mas não ser necessariamente o foco principal. Contudo, será que se pode encarar como 

um fator negativo o facto de o turismo cultural se configurar como um produto a mais na atividade 

turística, ou seja, uma opção a mais para o turista? Defende-se que não é um fator negativo, pois o 

desenvolvimento de manifestações culturais e de artes, eventos culturais e aprimoramento dos 

equipamentos culturais pode ser uma ferramenta de atratividade do fluxo turístico para o destino. 

 

Cada grupo de turistas tem as suas necessidades, as suas intenções, as suas motivações, e o 

turista não tem de corresponder exclusivamente a uma segmentação turística, ele pode experimentar 

e participar de várias outras atividades turísticas conforme lhe convier. Isso é um aspeto positivo, 

pois é dinâmico para o turismo e para todas as outras segmentações turísticas trabalhadas nessa 

atividade socioeconómica. Tenhamos em conta que, numa zona turística, podem existir várias 

segmentações de turismo, como cultural, histórico, eventos, ecoturismo, sol e praia. O turista tem a 

liberdade de participar em todas, se assim lhe convier. 
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A questão fundamental é promover o aumento temporal da estadia do turista para que possa 

usufruir de todas as atividades que deseja e, assim, aumentar o seu gasto local. Uma estratégia que 

pode ser desenvolvida pelas manifestações culturais, além da realização de eventos específicos e 

renomados, é a integração com outros equipamentos turísticos, como a difusão de eventos de arte e 

cultura num meio de hospedagem, num restaurante, num shopping. 

 

Sobre este tema, sabe-se que os maiores gastos do turista são com hospedagem, alimentação e 

transporte, logo, uma opção é a integração das manifestações culturais e artísticas em parceria com 

os empreendimentos que ficam com a maior fatia de gastos dos turistas. Como afirma Camargo, “em 

média, 80% dos gastos turísticos têm destino às empresas aéreas, hotéis ou outras companhias 

internacionais e, na maioria dos grandes destinos, estas empresas são dos países emissores.” (2009: 

73). 

Um fator estratégico que tem de se levar em consideração, devido à maior concentração dos 

gastos dos turistas nas grandes corporações internacionais, é dar mais atenção à procura interna, ou 

seja, residentes e entorno. Assim, deve-se captar a atenção do público do mercado interno, pois se a 

cidade estiver culturalmente bem programada e desenvolvida para responder a essa procura, será 

mais provável conseguir agradar a outros fluxos internacionais. O que não pode ocorrer é a cidade 

programar-se totalmente para o turismo esquecendo a procura interna e o seu entorno, que 

normalmente são ou podem ser os mais frequentes. 

 

Um dos impactos negativos por vezes gerado pelo desenvolvimento do turismo para a cidade, 

no que se refere ao produto cultural e artístico, é o aumento geral nos preços que atinge 

principalmente a procura interna. Outro impacto negativo é a clara diferença de preços entre a 

procura interna e a procura externa, que pode causar uma insatisfação do turista por se sentir 

explorado. Segundo Camargo (2009), uma pesquisa em Belize, demonstrou que cerca de 8% da 

comunidade local indicou como problema gerado pelo turismo, o aumento geral nos preços. Isso 

também pode ser percebido empiricamente em Salvador, no Brasil, onde é evidente a diferença entre 

o custo de um souvenir para um turista e para um residente local. 

 

A partir destas constatações é possível compreender, quando Richards (2009) no sector do 

turismo a criatividade é chamada de marketing: 
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Marketing é mais do que uma forma de sentir o mercado e adaptar produtos ou serviços - é 

um compromisso com a busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas... 

(Cobra, 1992) 

 

A identidade é conhecida como imagem. A palavra criatividade é vista como marketing 

turístico por ser usada no turismo, como ferramenta para criar diferencial de formas de se fazer 

turismo e alcançar uma procura turística, que cada vez mais se inclina para o turismo de Habitação 

em Espaço Rural, de forma a atrair turistas, e é uma excelente saída para o diferencial de mercado. 

 

Turismo de Habitação em Espaço Rural: Património e Autenticidade 
 

 
 

A Associação do Turismo de Habitação, (ver ANEXO I da página 107), a chamada 

TURIHAB
1
 sem fins lucrativos, surge no ano 1983, e é uma associação portuguesa, com a sede em 

Ponte de Lima. Uma associação que se dedica ao Turismo de Habitação, funcionando como uma 

família, e que tem trabalhado em prol da qualidade e da boa cooperação entre os associados. O 

principal objetivo da TURIHAB passa por desenvolver e preservar, as diferentes tradições e culturas, 

das casas portuguesas. Há uma preocupação em recuperar e preservar o património turístico
2
 e 

defender a autenticidade
3
, ligada ao ambiente turístico familiar e à entidade.  

 

 Património y Turismo, esse matrimonio de conveniência en régimen de separación de 

bienes y con inevitables conflitos de pareja 

(Antonio Campesino) 

 

Como as casas portuguesas estavam em grande crescimento, e cada vez, havia mais 

diversidade entre elas, houve a necessidade da associação TURIHAB criar uma sociedade e foi 

                                                        
1
 In http://www.turihab.pt/PT/perfil.html 

 
2 Património turistíco : “( …) focuses on historic attractions, buildings and objects, as well as intangible forms of culture 

such as the traditions and lifestyles of communities” ( Smith, Macleod and Margaret Hart Robertson, 2010:93)  

 
3 Autenticidade: “(…) the value that tourists and hosts place on the development and consumption of what are perceived 

to be genuine cultural events, products and experiences”. ( Smith, Macleod and Margaret Hart Robertson, 2010:13) 

 

http://www.turihab.pt/PT/perfil.html
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designada por Solares de Portugal
4
, no ano 1993, com o objetivo de distinguir as casas, em termos de 

preços, da arquitetura e da sua classificação legislativa.  

 

A marca Solares de Portugal representa qualidade e trabalha com a missão de valorizar as 

casas portuguesas. É conhecida a nível nacional, mas também internacional, sendo que 70 % dos 

seus turistas são estrangeiros.  

 

Parar numa das casas dos Solares de Portugal, e segundo o (ver ANEXO II da página 108 à 

111) é o mesmo que fruir da calorosa hospitalidade, uma grande qualidade das famílias do povo 

português. Um dos fatores de destaque foi poder visitar casas que transmitem riquezas históricas e 

culturais, cheias de tradições familiares, que os proprietários destas habitações rurais compartilham 

com os visitantes com muito gosto, de uma forma natural e acolhedora, para os cativar e os fazer 

regressar como amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 In http://www.solaresdeportugal.pt/PT/ 

http://www.solaresdeportugal.pt/PT/
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Esta marca divide-se em quatro tipos de casas distintas, com características próprias de cada 

categoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema V – As categorias das casas portuguesas que representam a marca Solares de Portugal, 

adaptado de http://www.solaresdeportugal.pt/PT/ (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casas Antigas -são casas do secúlo XVII e XVIII que 
representam uma arquitectura sábia, e são possuidoras de 
mobiliário que marcam acontecimentos históricos, cultura, e que 
representam a região e as suas tradições. É nestas casa que se 
encontra o bom acolhimento dos  proprietários da casa, tipico da 
cultura portuguesa, a arte de bem  receber. 

Quintas e Herdades - representam propriedades agrícolas. As 
atividades das quintas e herdades são dedicadas a área da 
agricultura, ao ecoturismo, e a maioria , a produção de vinho.   

Casas Rusticas - são casas tipicas de uma arquitetura extremamente 
simples. A decoração é muito simples e representa um ambiente 
prático. O hóspede aloja-se na casa principal, a qual dispõem de 
jardins bonitos e um grande contato com a natureza envolvente. 

Casas no Campo - surgem mais tarde, (2009). Casas tipicas que 
requerm alguma privacidade, mais especificamente, usadas por 
familias e grupos pequenos.“Faça férias no campo em Portugal – 
numa casa só para si e para a sua família”.   

http://www.solaresdeportugal.pt/PT/
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Conforme dados do Encontro Nacional da TURIHAB, e pela sequência de informação 

apresentada no (ver ANEXO III da página 112 e 113), que decorreu no passado dia 26 de Outubro de 

2013, no Porto, concluíram que vivemos hoje uma mudança no turismo em Portugal, posto isto, a 

associação procura: 

 

 Gerações de empreendedores inovadores, que apostem na interação 

familiar.  

 

Existe uma necessidade de se prepararem novos negócios turísticos, de se valorizar o 

património familiar e apostar no Turismo no Espaço Rural, com novas ideias criativas, 

e uma maior comercialização de produtos regionais, para o próprio interesse da 

economia local.  

 

  Classificação do turismo de habitação e turismo no espaço rural para 

apreciação da oferta atual. 

 

O TH como o TER estabelecem produtos distintos, não pelo fator preço, mas sim pelo 

fator qualidade e autenticidade. Atualmente, o cliente deste tipo de turismo valoriza a 

localização geográfica, que distingue por norma do que habitualmente se encontra. É 

evidente que existe a necessidade de tornar mais próxima a ligação entre a qualidade 

do trabalho, garantindo a autenticidade e a distinção entre a oferta Turismo de 

Habitação e Turismo no Espaço Rural. 

 

 

 Uma ligação cada vez mais próxima do trabalho público e privado. 

Enaltecer a marca Portugal. 

  

Todas as zonas de turismo em Portugal: Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Madeira e 

Açores estão apresentadas pela associação TURIHAB. Esta associação pretende, de 

forma benéfica, valorizar a marca portuguesa, através dos produtos nacionais, passar 

uma imagem diferenciada, a imagem que cada região cria, e, alargar a procura 

turística a nível nacional e principalmente internacional. Apostar em produtos 
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turísticos e na oferta global, dar evidência da imagem do destino, desenvolver e 

divulgar os canais de distribuição, seja em Portugal ou lá fora.  

 

Ao refletirmos sobre o conceito de Turismo de Habitação, seguindo, ainda o (ver ANEXO I 

da página 107), e conforme declara Cunha em “ Empreendimentos de Turismo de Habitação “, 

capítulo VI, de Introdução ao Turismo associamos a empreendimentos turísticos de natureza familiar 

a imóveis antigos, e com caráter particular, sendo importante dar relevo a características 

arquitetónicas, históricas, ou artísticas de uma determinada época, e estando o empreendimento 

turístico localizado num espaço urbano ou rural. Desta forma, em Portugal, no ano de 1984, 

desenvolveram-se novas formas de alojamento com o objetivo de se recuperar o turismo no Espaço 

Rural, de se aproveitar as casas antigas e com valor patrimonial (época de atividades históricas e 

familiares com valor próprio). Os meios rurais contribuem para o melhoramento da vida das suas 

populações. Também isto deu visibilidade a este tipo de empreendimentos, adaptando as capacidades 

locais à procura turística (2009: 216). 

 

Segundo o estudioso, o turismo no Espaço Rural pressupõem estabelecimentos que se 

destinam a prestar serviços de alojamento a turistas, dispondo para o seu funcionamento de um 

conjunto adequado de instalações, estruturas, equipamentos, como é o caso da Casa d’Óbidos, com à 

oferta de um produto completo e diversificado. Desta forma, exige-se aos estabelecimentos turísticos 

no espaço rural, aquilo que não se exige aos grandes hotéis, pela simples razão de serem ofertas 

diferentes. São três as categorias de imóveis destinados ao turismo no Espaço Rural: 

 

 Casas de campo: representam imóveis situados em aldeias ou espaços no campo, 

com características arquitetónicas típicas locais. Estas casas podem ser reconstruídas, 

e não resultarem da recuperação de imóveis existentes. Podem também ser referidas 

como turismo de aldeia, quando cinco ou mais casas, da mesma aldeia são 

exploradas por uma única entidade, podendo pertencer a pessoas diferentes. 

 

 Agroturismo: consideram-se imóveis que estão localizados em zonas de exploração 

agrícola, onde os turistas podem ser acompanhados para assistirem a serviços de 

agricultura, e a sua envolvência, neste tipo de trabalho, para enriquecimento pessoal a 

nível rural. 
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 Hotéis rurais: são considerados estabelecimentos hoteleiros no espaço rural, com 

características e valores arquitetónicos, que respeitem as características dominantes da 

região onde estão integradas, podendo instalar-se em edifícios novos. Representam 

hotéis entre três a cinco estrelas (2009: 217). 

 

Das referidas três categorias, e seguindo imagens e informações necessárias no (ver ANEXO 

IV, apresentado nas páginas 114 a 117), a Casa d’Óbidos integra-se nas casas de campo, sendo 

classificada pela associação que pertence a TURIHAB, marca Solares de Portugal como uma casa 

antiga
5
. 

 

A Casa d´Óbidos é especial, ou seja, a importância de uma palavra de boas vindas, de um 

atendimento personalizado faz toda a diferença, acaba por ser a alma do negócio e ensina-nos a 

trabalhar para alcançar o turista, entendê-lo e dar-lhe toda a atenção e disponibilidade total, para 

depois oferecer-lhe o pretendido, até porque lidam com pessoas de países diferentes, com 

características completamente distintas. Cada cliente é um mundo a conquistar e agradar. A casa 

transmite a sua cultura/história para o enriquecimento do turista, mas que acaba por ser uma 

estratégia de Marketing de uma forma extremamente natural, porque a Casa d´Óbidos é exatamente 

isto que representa. 

 

Trata-se de uma Casa de Turismo de Habitação onde “trabalhar” é a palavra que se aplica 

diariamente, um espaço onde o turista acaba por se sentir em “casa”, tendo em conta o tratamento 

informal que a gerente da Casa d´Óbidos usa para fazer o turista sentir-se confortável e acolhido de 

uma forma especial. 

 

A Casa principal  

 Conforme dados históricos passados de gerações em gerações, de boca em boca, a casa 

principal remota ao século XIX. Encomendada pelo Governo português, o Engenheiro Garrellon, um 

francês da equipa de Gustav Eiffel veio trabalhar para a construção do caminho-de-ferro do Oeste, 

que saía do Rossio e ligava o Cacém à Figueira da Foz, passando por Óbidos e Caldas da Rainha. 

Nessa altura, apaixonou-se por uma senhora de Óbidos, e escolheu os terrenos da Várzea da Rainha 

para construir a sua casa de família na quinta de São José.  

                                                        
5 In http://www.solaresdeportugal.pt/PT/solar.php?casaid=80 

http://www.solaresdeportugal.pt/PT/solar.php?casaid=80
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 Por volta dos anos 70, do séc. XX, deixou de haver produção agrícola e a produtividade 

entrou em declínio, tendo os herdeiros iniciado um processo de loteamento e venda da propriedade 

em parcelas para diferentes usos, estando hoje restritas a zonas residenciais, de comércio, serviços e 

agricultura. A casa principal foi construída em 1887, em estilo e semelhança de uma estação de 

caminho-de-ferro, sendo a métrica da fachada e a distribuição interna reflexo disso mesmo. 

 

 No entanto, foi só em 1994 que a parcela remanescente de 1.2 hectares foi vendida, com o 

edificado em avançado estado de ruína, aos atuais proprietários, o Sr. Coronel Fernando Sarmento, 

proprietário da casa, e a sua esposa, Sra. Dra. Helena Sarmento. A propriedade fica situada numa 

região de uma beleza extraordinária, com as praias de Peniche, do Baleal e da Foz do Arelho por 

perto, favorecendo a sua escolha agradável no Verão e com características mais culturais no Inverno 

dada a sua localização, permite juntar o útil ao agradável e ir ao encontro de descobrir a beleza da 

vila. Com a sua localização privilegiada houve desde início o intuito de recuperar as casas que 

outrora eram pequenas casas de produção agrícola, de armazenamentos de matérias, de criação de 

gado e produção de vinho.  

 

 Foi só em 1996 que se começou a exploração com a casa mais pequena, que outrora era a 

adega. Ano após ano, foram feitas obras do restante edificado, e hoje temos quatro casas de 

habitação, os apartamentos da Casa d’Óbidos. Os nomes dos apartamentos foram atribuídos pelos 

proprietários da casa, representando os nomes próprios das filhas e netas dos proprietários da casa.  

 

  No ano 2000, no dia 21 de Abril, o incêndio (ver ANEXO V da página 118 a 123) destruiu 

toda a casa principal, tendo começado na lareira do primeiro piso, e rapidamente, alastrado ao 

telhado e piso térreo. Foram perdidas peças de valor patrimonial incalculáveis e foi necessário 

recorrer ao seguro, mas também foram usados fundos próprios, e, mais tarde, iniciou-se um processo 

de reconstrução da casa principal que durou dois anos. 

 

 A casa principal tem seis quartos duplos amplos, todos com casas de banho privativas, uma 

sala de estar com televisão, uma cozinha, um escritório, uma sala de pequeno- almoço, uma sala de 

jogos com lareira, mesa de snooker e uma mini biblioteca para os hóspedes da casa. Esta casa pode 

ser alugada por diferentes período de tempo variando entre cinco a mais dias na época alta, a um a 
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dois dias durante todo o ano, dependendo da vontade do turista. No exterior os hóspedes podem 

usufruir dos jardins para ler ou aproveitar da piscina e do campo de ténis. 

 

 

Quarto duplo 90.00€ Com Pequeno -Almoço incluído 

Quarto single 75.00€ Com Pequeno - Almoço incluído 

Cama extra 23.00€ Com Pequeno -Almoço incluído 

Tabela I - Preços da Casa Principal de Óbidos, 2012/2013 

 

 

 

- Até 6 anos Gratuito 

- Dos 6 anos a 12 anos Cama Extra 

- Maior de 12 anos Single 

Tabela II - Preços para crianças da Casa Principal de Óbidos, 2012/2013 
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Estrutura da Casa no espaço 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem I - Casa d’Óbidos, vista a partir do Castelo. Foto de Mariana Baptista, 2013. Arquivo fotográfico da Casa 

d’Óbidos. 

 

 

A Casa d’Óbidos distingue-se por várias características arquitetónicas criteriosamente 

escolhidas que lhe dão um cariz singular de uma casa tipicamente portuguesa. O acesso é feito por 

uma estrada de terra batida, através de uma entrada aberta num muro rematado lateralmente com dois 

detalhes em massa em forma de espiral, de cor ocre. Passando a entrada, encontra-se um espaço de 

estacionamento, onde os clientes podem facilmente parquear os seus carros, à sombra das árvores, 

que foram plantadas com esse mesmo propósito. 
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Imagem II - Acesso Principal à Casa d’Óbidos. Foto de Mariana Baptista, 2011. Arquivo fotográfico da 

Casa d’Óbidos. 

 

Do lado esquerdo, está localizado o court de ténis, onde os turistas se exercitam ao ar livre, 

sendo um local aprazível de Maio a Outubro e frequentemente procurado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem III - Court de Ténis. Foto de Mariana Baptista, 2011. Arquivo fotográfico da Casa d’Óbidos 



Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

36 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

  

 Assim que se entra no pátio da casa, do seu lado direito, podemos observar os vários tipos de 

flores que transmitem uma mistura de cores, e que decoram de alguma forma o exterior da casa, de 

destacar o detalhe de duas abóboras em cerâmica representativa de uma decoração com 

características rurais. No jardim de cheiro, encontramos o limoeiro, como ponto central do jardim, as 

ervas aromáticas: a lúcia-lima, a hortelã-pimenta, o basílico, o poejo, a salsa, os coentros. Com esses 

ingredientes, muitas vezes, os proprietários da casa acabam por oferecer chá aos seus hóspedes, e 

claro, muitas vezes cozinham vários pratos gastronómicos, com as plantas que cresceram no jardim 

da casa como o alecrim, salsa e coentros. No mesmo espaço, em frente ao jardim, vemos o churrasco, 

útil para os clientes, que gostam de fazer um barbecue ao ar livre sendo este espaço privativo e de 

uso exclusivo da Casa Matilde. 

 

Imagem IV - As abobarás decorativas e o jardim situada em frente a casa principal. Foto de Alina Gorgos, 2013. 

Casa d’Óbidos. 

  

 Dando a volta à casa encontramos a sul, a piscina e, do lado esquerdo, a alpendrada, com uma 

mesa e seis cadeiras, das quais duas são de braços e quatro normais, selecionadas por serem 

elementos decorativos de artesanato nacional. É neste espaço de apreciação de beleza natural, que o 

cliente pode tomar o seu chá e observar a piscina e o pôr-do-sol, tendo disponibilidade de internet 

gratuita durante 24 horas. Caminhando para a esquerda, encontramos um tanque decorativo com 

peixes vermelhos muito apreciados pelas crianças. Seguimos em direção ao pomar temos o acesso ao 
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laranjal com os seus aromas frescos e produção de laranjas para o sumo de laranja que se serve ao 

pequeno -almoço aos clientes da casa. Já de regresso ao pátio, encontramos um alpendre, decorado 

com potes de barro e plantas escolhidas com muito pormenor e delicadeza pelos proprietários da 

Casa. É aqui que desfrutamos da vista para o Castelo de Óbidos onde o enquadramento natural e a 

envolvência dos pomares destacam o silêncio e tranquilidade que só aqui se pode usufruir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem V - Piscina da Casa d’Óbidos. 2008. Arquivo fotográfico da Casa d’Óbidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Imagem VI - A alpendrada da casa. Foto de Mariana Baptista 2013. Arquivo fotográfico da Casa d’Óbidos. 
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 Voltando um pouco ao estilo arquitetónico que caracteriza de forma singular esta 

propriedade, nas duas imagens abaixo apresentadas, podemos fazer uma análise comparativa: 

observamos, que, a estação de caminho-de-ferro de Óbidos, o desenho das janelas, são semelhantes 

às encontradas na Casa d’Óbidos, assim como o friso a meia altura marcando a diferença de piso. A 

própria proporção da planta é semelhante ao retângulo de ouro. Uma casa senhorial, com uma 

métrica regular, dividida por dois pisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem VII - Fachada da Casa d’Óbidos, Foto de Hans Jurgen, 2012. Arquivo fotográfico da Casa d’Óbidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem VIII - Estação de caminho-de-ferro. Foto de Mariana Baptista, 2013. Óbidos. 
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 Arquitetura interior 
 

 Decoração da Casa Principal de Óbidos 
 

 

 A nível de interior existe um corredor central que divide a casa na zona norte e na zona sul: a 

norte, no piso térreo encontra-se as áreas de serviço: cozinha, sala da caldeira, escada, rouparia, casa 

de banho e um quarto. A sul, as zonas mais iluminadas e solarengas, onde se encontra a sala de estar, 

sala de pequeno-almoço, e um quarto privado de acesso restrito. Quando se entra na casa principal, 

logo a entrada, estão colocados os chapéus do proprietário da casa, que atribui a esta, uma 

característica familiar e acolhedora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem IX - Corredor da casa e os chapéus significativos do proprietário da casa. Foto de Alina Gorgos. 2013, 

Casa d’Óbidos. 

 

 Logo de imediato, temos a cozinha do lado esquerdo. Os cortinados são decorados com 

motivos semelhantes às faianças Bordalo Pinheiro. A chaminé, que faz parte da estrutura da casa foi 

mantida desde o início e atribui um toque especial à casa, e à própria cozinha. É neste espaço, que é 
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feita a confeção dos pequenos-almoços, e é uma área restrita para os colaboradores da casa, onde, os 

mesmos, podem tomar as várias refeições diárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem X - Cozinha da casa principal, Foto de Alina Gorgos. 2013, Casa d’Óbidos. 

  

 Seguindo pelo corredor, a sala dos pequenos-almoços, sala cheia de requinte onde é tomado o 

pequeno-almoço pelos clientes da casa. A mesa é preparada de uma forma requintada, com toda a 

atenção a colocação dos talheres e de uma forma muito pormenorizada, com o mais pequeno detalhe. 

À esquerda do prato uma concha Vista Alegre com duas manteigas e à direita um copo Marinha 

Grande com base de vidro. O serviço utilizado para este efeito, é de nível médio, da marca Vista 

Alegre, originária de Alcobaça, que lhe confere delicadeza e atenção especial ao pormenor. Esta 

linha média Sagres foi selecionada por ser uma gama seleta mas sustentável em termos de reposição 

ao longo do tempo pois é muito frequente lascar ou partir-se durante a reposição e utilização da 

mesa.  

 

 Nesta sala, encontra-se um armário especialmente bonito, de cor castanho-escuro, que 

originalmente era um guarda- fatos antigo, mas que lhe foi atribuído a função de um louceiro, tendo 
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sido colocadas prateleiras a toda a altura e onde o espelho foi substituído por um vidro com um 

cortinado de bordado português no seu interior. É neste espaço que os clientes se juntam, podem 

conversar e conhecer mais sobre a história da casa, trocando ideias entre eles. A experiência do 

pequeno-almoço em conjunto é um dos momentos mais apreciados pelos clientes sendo um 

momento social e de convívio muito apreciado e já referido em muitos guias da especialidade como 

sendo Pantagruélico. A diversidade e qualidade do serviço é de destacar. Fazem parte deste 

momento: Sumo de laranja natural, chá de escolha variada (6 diferentes opções), café, expresso e 

chocolate à descrição, um bolo caseiro, 4 variedades de petit-fours, 3 tipos de queijo, 3 tipos de 

carnes frias, 2 variedades de pão, croissants do dia, 4 variedades de compotas caseiras, 2 tipos de 

cereais, iogurtes naturais e de fruta, 2 tipos de fruta fresca ovos mexidos ou cozidos e bacon. É 

convenientemente perguntado ao cliente se além do servido, se desejam algo mais. Este é um 

momento de festa, e é um momento muito apreciado e valorizado pelos clientes da casa. 

Vulgarmente fazem amigos, conversam sobre utilidades turísticas, locais a visitar, dicas, conselhos 

de viajante e não é invulgar que ao longo de alguns dias de estadia se saia da casa com uma mão 

cheia de novos amigos. As senhoras diariamente vestidas a rigor vão circulando em redor da mesa 

questionando se falta algo, se é necessário trazer mais chá, café, fruta, pão ou o que o cliente possa 

pedir durante o pequeno-almoço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XI - Sala do pequeno-almoço. Foto de Hans Jurgen, 2012. Arquivo fotográfico da Casa d’Óbidos.  
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 Saindo da sala do pequeno-almoço e seguindo para a antiga sala de estar, hoje a receção, 

encontram uma sala virada a nascente de grande dimensão, com lanternas antigas, uma arca de 

origem, dos antigos proprietários da casa, que ficou, assim como os cadeirões de madeira e palhinha, 

já existentes quando a casa foi transformada em turismo de habitação.  

 

 É neste espaço, que pode encontrar, informações turísticas, horários de autocarros, mapa do 

metro de Lisboa, do Porto, vários tipos de roteiros turísticos de património mundial da UNESCO da 

região, informação sobre o património arquitetónico local e religioso. 

 

Imagem XII - Receção da Casa d’Óbidos. Foto de Alina Gorgos, 2013, Casa d’Óbidos. 

 

 Brochura de reservas naturais, agências de transporte marítimo para as Berlengas, o livro de 

turismo rural em Portugal, cartões-de-visita de restaurantes locais de referência, museus, atividades 

hípicas, desportivas, culturais e de lazer. Brochuras sobre o turismo da Sub-região do Oeste, cartas 

topográficas, brochuras da Escola de Vela, e dos vários locais, onde se pode praticar golfe, e vários 

tipos de desportos aquáticos. 

 

 Caminhando em direção a porta da entrada, do lado direito temos a escada de acesso ao 

primeiro andar, e na parede, as aguarelas, feitas por um artista local com a temática da Vila 
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d’Óbidos. No primeiro piso: a poente, encontra-se a sala de jogo, com a rouparia imediatamente a 

norte e os restantes cinco quartos, todos com casa de banho privativa, distribuídos pela área da casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Imagem XIII - Escada de acesso ao primeiro andar. Foto de Alina Gorgos, 2013, Casa d’Óbidos. 

 Chegando ao primeiro andar, deparamo-nos com a sala de estar e de jogo. A televisão, ao 

lado da lareira, é raramente utilizada, uma vez que nesta casa o silêncio é predominante, e o cliente 

procura o sossego e o convívio. A lareira, também já existente, na altura dos originários donos da 

casa, torna a casa acolhedora e atribui-lhe uma característica muito pessoal, num ambiente quente e 

intimista semelhante a uma casa familiar. A mesa de snooker, torna-se útil e divertido, uma vez que o 

cliente gosta de ocupar o seu tempo também dessa forma muitas vezes convivendo com outros 

hóspedes na casa. Estamos a falar de crianças, casais, que se juntam na sala, como uma forma de 

interação, convívio, ao fim do dia, depois de fazerem os seus tours. É de utilização livre e sem 

qualquer custo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XIV - Sala de estar e de jogo da Casa d’Óbidos. Foto de Hans Jurgen, 2012. Arquivo fotográfico da Casa 

d’Óbidos. 
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 É interessante, de referir, que na sala de estar, do primeiro andar, encontra-se uma pequena 

biblioteca, onde o cliente da casa pode levar um livro em troca de deixar um outro, que tenha 

acabado de ler. É mais uma forma de fazer o cliente lembrar-se da casa e regressar à mesma um dia 

mais tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XV - Mini biblioteca da Casa d’Óbidos. Foto de Alina Gorgos, 2013, Casa d’Óbidos 

 

 Os cinco quartos espalhados pelo corredor, três a Sul e dois a Norte, todos eles com casas de 

banho privativa foram desenhados de forma a criar áreas amplas e bastante iluminadas nunca 

descurando a métrica inicial da casa com muito bom senso e privilegiando o conforto e a decoração 

acima de qualquer outra opção.  

 

 A combinação da decoração dos quartos é algo interessante, as cores dos quartos casam com 

as cores das casas de banho. É interessante verificar o detalhe dos tecidos que são os mesmos na 

decoração das banquetas e dos cortinados, o azulejo combina com as colchas e os móveis utilizados 

são usualmente de época mesmo que tendo sido feitas algumas adaptações contemporâneas para 

maior utilidade dos mesmos. 
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Imagem XVI - Quarto amarelo da casa. Foto de Hans Jurgen, 2012. Arquivo fotográfico da Casa d’Óbidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XVII - Casa de banho amarela. Foto de Hans Jurgen, 2012. Arquivo fotográfico da Casa d’Óbidos. 
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Decoração dos 4 apartamentos da Casa d’Óbidos  

1. Casa Leonor 

2. Casa Teresinha 

3. Casa Matilde 

4. Casa Cristina 

 Tendo em conta, que todos os apartamentos da Casa d’Óbidos são casas de habitação, e, cada 

uma destas tem uma designação específica, que, por sua vez, são os nomes das netas e filhas dos 

proprietários da casa. Estas casas são dedicadas a pequenos grupos ou famílias que queiram usufruir 

da vida do campo e apreciar a envolvência da natureza.  

 

T0- Casa Leonor (2 pessoas) 90.00€ Oferta de ingredientes para o 

Pequeno-almoço 

T1 - Casa Teresinha (2 

pessoas) 

90.00€ Oferta de ingredientes para o 

Pequeno-almoço 

T2 – Casa Matilde (4 

pessoas) 

140.00€  Oferta de ingredientes para o 

Pequeno-almoço 

T3 - Casa Cristina (6 pessoas) 175.00€  Oferta de ingredientes para o 

Pequeno-almoço 

 

Tabela III – Preços dos apartamentos (casas de habitação) da Casa d’Óbidos 2012/2013 
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1. Casa Leonor com um alpendre com vista para o Castelo d’Óbidos foi recuperada da antiga 

adega. Para aproveitar a altura do espaço construiu-se uma mezzanine. A casa tem um quarto 

duplo em open space, porque não existe uma divisão entre os quartos, com sala kitchenet e 

casa de banho privativa. É um espaço aberto com imensa luz, com uma combinação de cores 

bordeaux e branco e uma escada de madeira que nos leva até a mezzanine. O pormenor 

decorativo das mesas de cabeceira imita os baús antigos. Os abajures são em forma de 

chapéus de palhinha. O detalhe dos bordados da cama e das fronhas das almofadas, em forma 

de espirais. Todo este encanto leva-nos a compreender o que é o turismo de habitação, e quão 

acolhedor se tornam estas casas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XVIII - Casa Leonor: sala e quarto. Foto de Mariana Baptista, 2011. Arquivo fotográfico da Casa 

d’Óbidos. 
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2. Casa Teresinha, a antiga casa do jardineiro, com quarto duplo, kitchenet, sala e casa de 

banho privativa. A própria entrada da casa, faz-nos parecer uma casa dos contos de fadas, 

com uma estrutura pequena, e com janelas e portas com o lintel baixo. Apesar de ser uma 

casa de pequena dimensão, acaba por se tornar espaçosa e muito acolhedora. A combinação 

das cores torna-a maior. Existe aqui um misto de bege e branco suave. As cortinas 

trabalhadas, em tons de bege, combinam na perfeição com as da sala, e ainda, com o sofá. 

Todo o pequeno detalhe, torna-se especial, e é pensado, de uma forma específica e típica de 

uma decoroação tradicional portuguesa. A casa de banho, em tons de amarelo-torrado, foi 

adaptada, com a mesma tonalidade do quarto, todo ele embelezado com muita delicadeza e 

onde encontra tudo o que precisa para o seu conforto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XIX - Casa Teresinha: a vista exterior e o quarto. Foto de Mariana Baptista, 2011. Arquivo fotográfico, 

da Casa d’Óbidos. 
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3. Casa Matilde é um espaço para quatro pessoas, com dois quartos, com casa de banho 

privativa, uma sala, um hall e uma cozinha. Ao contrário dos outros apartamentos, neste 

espaço existe um pátio privado com jardim de cheiro de várias ervas aromáticas, um limoeiro 

e uma churrasqueira, onde se podem organizar almoços ou jantares com petiscos ao ar livre, 

ou até os típicos barbecues, que os turistas tanto apreciam. Duas casas de banho, a azul, que 

no século XVIII era uma cozinha de grande dimensão, foi transformada, e hoje é uma casa de 

banho, toda ela combinada em tons de azul. Uma outra casa de banho, a verde, que é muito 

mais pequena, e pode-se ver os azulejos colocados em tons de verde, com o mesmo 

propósito, de fazerem combinação com as toalhas de banho. Num dos quartos, onde estão 

colocadas duas camas de solteiro, pode-se observar o pormenor, na parede, da combinação 

das pias de água benta, criteriosamente escolhidas e feita com muito requinte num arranjo 

decorativo. Na cozinha manteve-se a chaminé com os vários cortinados, todos eles 

ornamentados com a imagem de um galo, típico das casas rurais, assim como um tabuleiro e 

um conjunto de quadros, na parede, com a mesma temática. Toda a cozinha tem este motivo, 

pratos, travessas, quadros e tijelas. 

Imagem XX- Casa Matilde: cozinha e terraço com o churrasco. Foto de Mariana Baptista, 2011. Arquivo 

fotográfico, da Casa d’Óbidos 
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4. Casa Cristina é um apartamento para seis pessoas. Era o primeiro andar da casa do século 

XVIII. É composto por dois quartos duplos e um twin, todos com casa de banho privativa, 

uma sala e uma cozinha. Este apartamento tem uma capacidade para seis pessoas, e funciona 

como alojamento para famílias que queiram passar umas férias calmas num espaço agradável. 

Dos quatro apartamentos existentes, a Casa Cristina é considerada a que tem menos procura, 

visto ter uma capacidade maior em termos de número de pessoas. Aqui nota-se a 

predominância da combinação das cores, ou seja, as cores dos quartos são escolhidas de 

acordo com as cores das casas de banho. Na cozinha, como decoração temos a arca encostada 

à parede, e ainda um arranjo de peixes de latão, e as braseiras que serviam para aquecer as 

camas além de, todas as casas estarem totalmente equipadas para tudo que o cliente necessita: 

micro-ondas, frigorifico, forno, fogão, máquina de lavar a loiça, torradeira, tostadeira, 

chaleira e máquina de café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XXI - Casa Cristina: quarto e cozinha. Foto de Mariana Baptista, 2011. Arquivo fotográfico da Casa 

d’Óbidos 
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 Numa última fase, já recentemente, construiu-se um apartamento para quatro pessoas, no 

lugar da antiga casa das alfaias agrícolas. Composto por uma sala com kitchenet e dois quartos com 

casa de banho privativa, com uma grande varanda com vista para o castelo. Toda a decoração de 

inspiração do século XIX, ainda que o estilo da Casa seja mais atual, foi cuidadosamente escolhida 

proporcionando um ambiente de decoração criteriosa com peças decorativas selecionadas. Os 

materiais utilizados e a sabedoria dos artesãos locais foi uma mais-valia para a autenticidade de toda 

a casa. Atualmente esta casa é de uso particular.  

 

Acolhimento  
 

 Assim que o cliente entra na Casa d’Óbidos, já está à sua espera, uma senhora, que representa 

os proprietários da Casa, criando um ambiente familiar e acolhedor, para que os hóspedes da casa 

sintam o conforto que as casas de habitação transmitem, o calor humano sempre presente pela casa, 

24 sobre 24 horas, algo próprio do Turismo de Habitação.  

 

 O elemento representativo da Casa dá as boas vindas ao hóspede, que, de imediato é 

convidado a entrar dentro da mesma, fazendo uma visita, que começa pela sala do pequeno-almoço, 

onde é explicado que, este é servido entre 8:30h e as 10.00h da manhã, e ainda que o quarto deverá 

ser deixado livre até as 11:00 horas do dia da saída, no qual, o pagamento pode ser feito por (cheque, 

dinheiro ou cartão de crédito), no dia em que o cliente sai, ou até, no próprio dia da chegada.  

 

 O acesso à internet é gratuito durante 24 horas, assim como a mesa de snooker, o campo de 

ténis e a piscina. Ainda, se encontra à disposição do cliente, bolas e raquetas para jogar no court de 

ténis. Tendo em conta que os principais utentes do court de ténis são as crianças, as famílias e, 

muitas vezes, pessoas que procuram esta casa com o propósito de poder usufruir do court de ténis. É 

comum perderem-se bolas de ténis, que dificilmente serão encontradas no meio do jardim, e são já 

incontáveis as bolas perdidas.  

 

 É sempre perguntado aos clientes da Casa se é a primeira vez que vêm a Portugal, como 

forma de desbloquear a conversa e caso seja informam-se os clientes sobre questões úteis à sua 

estadia no país, como por exemplo as portagens eletrónicas e a obrigatoriedade de pagá-las nos CTT 

48 horas após passar na portagem eletrónica durante os 5 dias posteriores. Caso não lhes seja 

conveniente a Casa paga a portagem do cliente e posteriormente é feito um acerto através de 
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transferência bancária. Este é só mais um serviço que a casa tem todo o gosto em fazer para maior 

conforto do turista. 

 

 É informado que os lençóis são mudados de 3 em 3 dias, há um secador de cabelo a pedido, e 

um frigorífico na escada de acesso ao sótão para guardar medicamentos, uma garrafa de vinho ou 

fruta caso seja necessário. Também é importante, e obrigatório, fazer-se o registo de todos os 

hóspedes. Este registo (ver ANEXO VI, Fotografia XI, da página 124), pode ser feito no dia de 

entrada ou no dia imediatamente a seguir até ao final do pequeno-almoço de forma a proporcionar 

tempo ao cliente de fazer o registo ao seu ritmo e sem stress associado. É pedido ao cliente que 

preencha o inquérito de opinião sobre a estadia nesta (ver ANEXO VI, Fotografia XII da página 

124), é dado uma brochura de apresentação da Casa d’Óbidos, (ver ANEXO VII da página 125) e 

informa-se que existe livro de Reclamações. É uma escolha e privilégio de uma casa familiar como a 

Casa d’Óbidos que não tem as obrigações de um hotel standard mas que ainda assim cumpre todas 

as normas de comunicação ao SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras). 

 

 Numa segunda fase, quando o cliente já se encontra no quarto, ainda, se informa, sobre os 

pontos de interesse turístico a visitar, dando-se ênfase ao Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro da 

Batalha, e ainda o Convento de Tomar, todos eles Património Mundial pela UNESCO, dando valor à 

arquitetura singular que se pode encontrar na Sub-Região Turística do Oeste e tão perto de Óbidos. 
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Mapa I - Os pontos turísticos de interesse a visitar pelos turistas, sugeridos pela Casa, 2012. Arquivo fotográfico 

da Casa d’Óbidos. 
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Divulgação da Sub-Região Turística do Oeste
6
 através da visita a Casa d’Óbidos 

 

 A Região do Turismo do Centro (ver ANEXO VIII da página 126 e 127) é uma área com um 

panorama natural, cultural e patrimonial diversificado. Localiza -se entre o Oceano Atlântico e a 

Serra de Montejunto, está integrado na Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo, que passou a fazer parte da Região de Turismo do Centro que inclui os distritos de Leiria, 

Coimbra, Viseu, Aveiro, Batalha, Fátima, Castelo Branco, Guarda e parte do distrito de Santarém, 

segundo (decreto de lei 33/2013 artigo 37º) contempla também os municípios de Alcobaça, 

Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, 

Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Mapa II - A Sub-Região turística do Oeste. Arquivo fotográfico da Casa d’Óbidos 

 

 Está localizada junto à Autoestrada Nacional 8 (A8), o que permite chegar a Lisboa em pouco 

menos de uma hora. É uma região onde existe herança cultural, com anos e anos de cultura, de bom 

                                                        
6
 In www.turismodoeste.pt e In www.visitoeste.com 

 

http://www.turismodoeste.pt/
http://www.visitoeste.com/
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vinho e de terra fértil. A grande proximidade de Lisboa é uma situação estratégica na ligação para a 

Região do Oeste, ajudando no crescimento e desenvolvimento da região. As autoestradas A8, 

A17/A29 e A15 fazem com que a deslocação seja extremamente acessível ao Oeste. Devido à 

proximidade dos aeroportos internacionais de Lisboa e Porto estamos ligados a todos os enormes 

centros de Portugal e da Europa em pouco mais de um par de horas. 

 

A importância do Património Mundial da UNESCO, especificamente do Mosteiro de Santa 

Maria de Alcobaça, de Santa Maria da Vitória da Batalha presente nas brochuras da Região, a uma 

hora e quinze minutos de distância é uma mais valia para a Sub-Região do Turismo do Oeste, no 

sentido em que proporciona à Região uma maior oferta para o turista, visto estarmos perante uma 

região onde se valoriza o Património Cultural e Arquitetónico. 

 

 No artesanato, são muito apreciadas as rendas de bilros típicas de Peniche. Nas Caldas da 

Rainha, a cerâmica, tendo um centro de cerâmica, considerado dos mais importantes do país, e ainda, 

em Alcobaça, a faiança azul, ou a nova geração, chamada a “cerâmica do vidro artesanal”. São 

riquezas de valor nacional que a Sub-Região do Oeste possui. 

 

 Conhecida como uma das regiões dos vinhos em Portugal, foi-lhe atribuído o nome da “Rota 

do Vinho”, devido a diversidade de vinhos que apresenta. Esta região produz vinhos aromáticos e 

equilibrados. A zona Vinícola de Óbidos abrange toda a área do Conselho de Cadaval, Bombarral, 

Óbidos e Caldas da Rainha. São 25 as quintas que podem ser visitas no Oeste, onde se pode 

participar nas vindimas, ou mesmo provar dos bons vinhos que a região possui, dos bons queijos, ou 

mesmo dos doces convencionais. 

  

 A gastronomia da região apresenta uma grande diversidade de pratos, principalmente de 

peixe, devido a proximidade do mar, os pargos e os robalos de Peniche e Nazaré, a lagosta suada, um 

prato típico que só se encontra no Oeste, as enguias e as amêijoas da Lagoa de Óbidos. Para além da 

diversidade de pratos de peixe, esta região é conhecida pelo cabrito no forno, o coelho guisado com 

arroz, como muitos outros muito apreciados pratos de carne. Os doces tradicionais que os 

portugueses apreciam, como as famosas trouxas, as lampreias de ovos e as cavacas das Caldas da 

Rainha, os pastéis de feijão de Torres Vedras ou os pães de ló do Landal. A pera rocha e a maçã de 

Alcobaça são produtos únicos que fazem sucesso a nível nacional, mas também a nível internacional. 
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Todas estas iguarias gastronómicas estão em destaque nesta região tal como os doces conventuais de 

Alcobaça cada vez mais divulgados. 

 

 Referencia-se também, as praias mais próximas da Casa d’Óbidos, como a praia Foz do 

Arelho. Também na Foz do Arelho, muito conhecida, a Escola de Vela, onde se pode praticar todo o 

tipo de desportos náuticos. A praia da Nazaré, de Peniche, capital do surf ou até a praia Super Tubos, 

uma das melhores, para quem gosta de praticar. Em Óbidos, há ainda a possibilidade do cliente 

alugar bicicleta, se assim desejar, ou até fazer um passeio de charrete ou dedicar-se ao hipismo na 

Associação Hípica de Óbidos (apresentado no ANEXO XIX, da página 128). 

 

 O golf, também muito conhecido da zona oeste, e sendo referência internacional, é apreciado 

pelos turistas e muito praticado pelos clientes da casa, tendo em conta que existem inúmeros campos 

de golf na Região: Bom Sucesso-Design Resort, de dezoito buracos, rodeado por uma zona florestal 

que lhe atribui uma esfera ímpar e uma experiência única, tão do agrado dos amantes de golf; 

Leisure, Golf & Spa; Royal Óbidos Spa & Golf Resort, aberto desde do ano 2012; Campo Real Golf 

Resort & Spa, é outro belíssimo campo de dezoito buracos, com vinhas em redor, que lhe dá um 

ambiente requintado, Golden Eagle Residence & Golf Resort; o conhecido campo de golf, Praia d´El 

Rey Golf & Beach Resort, é o mais conhecido a nível de Europa, com dezoito buracos, e, o Campo 

de Golfe do Vimeiro e Clube de Golfe do Botado, de 9 buracos, que tem uma localização fantástica, 

junto ao mar. Todos estes campos têm a grande vantagem, no que diz respeito a localização, visto 

estarem próximos, a uma distância entre 20 a 50 km da Casa d’Óbidos. 

 

O pessoal, colaboradores: em que se traduz a formação das pessoas da Casa 

d’Óbidos 
 

 

 A Casa d’Óbidos, e toda a sua envolvente a nível profissional estão relacionadas com a boa 

colaboração e a comunicação entre o pessoal da casa, e ainda, com o gosto pelo trabalho 

desenvolvido nesta. É de valorizar, de facto, toda a motivação e o gosto de trabalharem em conjunto. 

Apesar de se tratar de muito trabalho diário e de uma equipa tão pequena, é notável a ajuda mútua e 

o esforço entre os colaboradores, e é de valorizar a passagem de testemunho e das regras da casa, 

sendo que nenhum deles tem formação na área de turismo, o que não se tem verificado como uma 

desvantagem, mas sim um fator diferenciador, em que se trabalha com base na paixão por servir, e 
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com muito bom senso pela satisfação do cliente. Aqui está o segredo de tanto sucesso e de tanto 

valor que se coloca diariamente. É um trabalho feito com disciplina e regras que se reflete nos 

resultados da casa.  

 

As funções desempenhadas de cada colaborador 
 

 

Sr. Coronel Fernando Sarmento – É o proprietário e administrador da Casa d’Óbidos, militar de 

carreira. Neste momento está reformado. Está sempre presente em tudo o que se passa na casa e é um 

bom líder, com carácter humanista e rigoroso, trabalha com muita dedicação e afeto por esta, estando 

sempre presente. O sucesso desta casa traduz-se no bom funcionamento que o proprietário transmite 

a equipa. 

 

Arquiteta Mariana Baptista – É arquiteta, formada em Lisboa, na Especialidade de Património 

Arquitetónico e Urbano e tem um Master pela ETSAM na mesma área. Tem quatro anos de 

experiência de gestão na casa, gere as tarefas e as lidas e é a responsável pelo bom funcionamento 

desta. Trabalha com corpo e alma, e é muito exigente com ela própria. 

 

D. Cremilda Silva – Viveu durante dez anos na África do Sul. É a rececionista e governanta da casa e 

faz doze anos de experiencia nesta. Domina o inglês e trabalha com muito gosto e dedicação. 

  

D. Fátima Viola – É empregada de andares e tem quinze anos de experiência na casa. Toda a sua 

formação foi adquirida com a experiência, durante os anos trabalhados. É extremamente eficaz e 

ativa.  

 

D. Fernanda Viola-Trabalha como empregada de andares e é a Sra. que tem menos anos de 

experiência, quatro anos de trabalho na casa e vários de limpezas. Respeita os requisitos e as regras 

da casa e é bastante empenhada no que faz. 

 

Sr. Sílvio Ribeiro – Trabalha como jardineiro, já está na casa à cinco anos e tem autonomia total para 

tratar do jardim e introduzir algumas espécies do embelezamento da casa.  
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O pessoal divide-se da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

           Administrador - Sr. Coronel Fernando Sarmento 

 

 

 

 

 

 

Gerente - Arquiteta Mariana Baptista 

 

 

 

 

 

 

         Governanta/Rececionista - Sra. Cremilda Silva 

 

 

 

 

 

 

 

                      Empregada de andares                          Jardineiro Sílvio Ribeiro                     Empregada de andares 

                              Fátima Viola                                                                                             Fernanda Viola 
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PARTE II – A casa d’Óbidos e a Vila d’Óbidos 
 

 

 O presente Relatório de Estágio realizou-se em Óbidos, na casa d’Óbidos, casa que se 

integra no Turismo de Habitação em Espaço Rural, tendo por objetivo aprofundar e valorizar 

a importância desta casa, mas principalmente enfatizar o aspeto positivo desta, a sua 

localização privilegiada, local de referência turística, devido aos eventos realizados 

anualmente. Óbidos caracteriza-se pela sua elevada dinâmica cultural, e, tem vindo ao longo 

dos últimos anos a crescer e a diversificar as festividades que a torna por demais, conhecida 

no panorama turístico Nacional e Internacional. 

 

 

Imagem XXII - Óbidos, vista a partir do Castelo. Foto de Alina Gorgos, 2013 
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Localização Geográfica 

 

 A vila de Óbidos situa-se no concelho com o mesmo nome, pertencendo à Sub-Região de 

Turismo do Oeste. O concelho está integrado na Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo, que passou a fazer parte da Região de Turismo do Centro que inclui os distritos de 

Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Batalha, Fátima, Castelo Branco, Guarda e parte do distrito de 

Santarém, segundo (decreto de lei 33/2013 artigo 37º) contempla também os municípios de 

Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, 

Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.  

 Está localizada junto à Autoestrada Nacional oito (A8), o que permite chegar a Lisboa em 

pouco menos de uma hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa III - Localização geográfica de Lisboa para Óbidos (Casa d’Óbidos), sugeridos pela Casa, 2012. Arquivo 

fotográfico da Casa d’Óbidos. 
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 2001 2007 2008 2011 

Homens 5398 5560 5572 48,69% 

Mulheres 5477 5772 5805 51,31% 

Total 10875 11332 11377 11689 

 

Tabela IV - População residente. Distribuição da população residente no concelho, adaptado do Local Action Plan 

(2011) 

 

 Após análise da tabela, e segundo dados do projeto (Local Action Plan, 2011), a população de 

Óbidos tem tido um aumento significativo desde de 2001. Entre 2001 e 2008 Óbidos conta com mais 

502 efetivos, o que significa que houve um aumento de 4,6%. Foi a partir do ano 2001, que Óbidos 

se distinguiu com uma nova tendência no acréscimo populacional, e, verificou-se, que há mais 

população feminina no concelho do que masculina. Assim sendo, no ano de 2008, a população 

feminina traduziu-se em 51% do total dos habitantes. Em 2011, e de acordo com os dados 

provisórios dos Censos 2011, Óbidos apresenta um efetivo populacional de 11,689 indivíduos, 

48,69% do género masculino e 51,31% do género feminino. 

 

A Vila de Óbidos intramuros 

 

 Ao pensarmos sobre a Vila d’Óbidos, e conforme se afirma em “O Azulejo em Óbidos” nos 

Circuitos Temáticos (2010), a localização da vila romana na zona de Óbidos não se deve apenas a 

um motivo, até porque as localidades eram eleitas pelo valor estratégico que possuíam, pela rede 

viária ou portuária, pela existência de água e jardins. Óbidos possuía na época, o ultimo porto de mar 

a norte do Tejo, possuía potencialidades agrícolas, e geológica, estariam reunidas as características 

necessárias para um núcleo romano. A chegada dos povos germânicos gerou momentos conturbados 

de confrontos com cidades destruídas e reconstruidas.  
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 Há pouca informação sobre dados, quanto ao período da presença islâmica no território 

português, concretamente na região de Óbidos. Por analogia, conseguimos facilmente perceber que a 

vila possui algumas características representativas das cidades islâmicas, a simples questão da 

utilização de espaço publico, longe da funcionalidade programada das cidades romanas. Os 

muçulmanos são os que provavelmente terão encontrado um espaço já povoado e talvez fortificado. 

Óbidos tem uma localização geográfica invejável e um território fértil dotado de bom solo agrícola. 

 

 O século XV passa por profundas alterações na arquitetura e urbanismo: a cidade medieval de 

ruas estreitas, edifícios de alçados com pouca higiene. Existe uma preocupação com a qualidade de 

vida, principalmente porque Óbidos foi local de muitas visitas régias no período medieval.  

 

 No caso de Óbidos, a preocupação com o pavimento urbano da Vila estava ligado a 

necessidade de melhoria da circulação, porque era uma das Vilas das Rainhas. D. Manuel é referido 

como figura responsável por uma serie de obras nas muralhas. A política da valorização de espaços 

públicos, a nova política do pais, alargar os espaços públicos. Óbidos assume e revela um conjunto 

de características arquitetónicas e urbanísticas interessantes, onde a harmonia da Vila, no seu espaço, 

através do seu ambiente histórico, a forma como populações e os órgãos de poder lidaram com 

contingências diferentes.  

  

 O século XIX é marcado pela grande estagnação com as mudanças trazidas pelo liberalismo. 

O século XX encara o turismo como grande potencial estratégico de desenvolvimento da Vila desde 

o primeiro momento da República. 

  

 A Vila de Óbidos
7
 representa anos e anos de história dentro das suas antigas muralhas. 

Conquistou o enorme património a nível da arquitetura religiosa e vestígios histórico-monumentais 

ao longo dos últimos séculos. É conhecida como a Vila das Rainhas, local de visita para vários 

turistas. A vila está inserida numa paisagem uniforme e uma colina com alguns obstáculos 

arquitetónicos próprios de uma Vila Medieval, de origem muçulmana que se estende até à faixa 

marítima, junto da Lagoa de Óbidos.  

 

                                                        
7 Para mais informações acerca da Vila de Óbidos consultar: 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2195 

 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2195
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 É uma vila onde as ruas principais são paralelas entre si, a Rua Direita, a Rua de Cima e a 

Rua de Baixo. As ruas são pequenas, apresentam pouco espaço entre elas, ao contrário da Praça da 

Vila ou a chamada Santa Maria, que apresenta um largo de grande dimensão. É na Rua Direita que se 

reúnem a maioria das casas nobres, todas têm características em comum: apresentam um quintal, 

sendo amuralhados e com carácter intimista com mais de dois e três pisos e com diversos elementos 

ornamentais, as janelas, por norma são de sacada, as varandas são construídas de pedra, assim como 

os cunhais. A casa abundante, também considerada casa rica, mas com uma aparência mais simples, 

normalmente com dois pisos, e as janelas não são de sacada. Quanto as casas mais simples, 

apresentam-se de forma muito corrente: algumas têm quintal, outras não, outras nem podem, uma 

vez que estão situadas na Rua Direita. 

 

  A maioria das casas é descrita com um quintal em frente a casa, e, existem dois tipos de 

quintais: os que aparecem com escadas no exterior, os outros, pela inclusão de uma passagem para a 

rua, que se estende até ao outro quarteirão. A disposição dos volumes, a constituição das fachadas e a 

divisão interna das casas não apresentam especificidades. Os materiais construtivos utilizados são os 

usuais em todas as casas, menos nas casas ricas, onde o material predominante é a pedra. É de 

evidenciar o uso das entradas medievais em arco quebrado e as janelas dos séculos XVI, XVII e 

XVIII, e os cantos trabalhados em estilo rústico.  

 

 Apesar de características tão específicas que a Vila apresenta, nunca chegou a fazer parte da 

UNESCO, visto que, e conforme a Carta de Cracóvia explica: os edifícios que constituem as zonas 

históricas podendo não se destacar pelo seu valor arquitetónico especial, devem ser salvaguardados 

como elementos de continuidade urbana, devido às suas características dimensionais, técnicas, 

espaciais, decorativas e cromáticas, elementos de união insubstituíveis para a unidade orgânica da 

cidade. Os requisitos para fazer parte da UNESCO correspondem a autenticidade e ao carater 

identitário. A Vila não tem alma, não vive la praticamente ninguém, é uma vila onde não há vida em 

intramuros, só durante o dia, quando as lojas estão abertas é que de facto sentimos bastante 

movimento. Podemos considerar que aos dias de hoje é um bom cenário monumental. 

  

 A Vila de Óbidos é considerada, conforme (Soares e Neto, 2013:25) “ um verdadeiro museu 

de arte nacional, tendo em conta o número de monumentos e peças artísticas existentes num pequeno 

espaço concentrado entre muralhas” um local de serviços, onde praticamente não vive ninguém, 

acaba por ser um local de comércio como poderemos ver mais à frente. 
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 O Castelo de Óbidos na Vila de Óbidos 

  

 O Castelo de Óbidos
8
 circunda a zona antiga da vila e representa uma arquitetura militar e 

românica, mas ao mesmo tempo gótica, manuelina, e ainda barroca. Apresenta quatro entradas, 

sendo considerado uma fortaleza natural da arte, localizada num lugar elevado, vedado de célebres 

muros, com uma indestrutível fortaleza sobre o rochedo, que atualmente continua a ser descrito como 

o lugar ideal, onde a harmonia é predominante e se faz sentir. 

 

 O Castelo de Óbidos é caracterizado como sendo uma construção portuguesa medieval, 

construído ao longo dos séculos, tendo-se iniciado no seculo XII, e foi reconstruido até ao século XX 

por vários arquitetos/construtores de renome: arquiteto Fernando Augusto Peres de Guimarães 

(1950); João Filipe Vaz Martins (1948); Leonardo Castro Freires (1950); Luís Benavente (1950). O 

castelo apresenta um posicionamento tático: o contorno das muralhas casa com a topografia. A 

própria autonomia da construção do Castelo é edificada com exatidão.  

 

 A sua imagem transmite um recorte ondulado, sobressaindo a silhueta do castelo. Diz a 

história que o castelo de Óbidos
9
 foi construído pelos árabes, no mesmo local onde passaram os 

lusitanos, romanos e visigodos, nessa altura Portugal tinha como objetivo expandir o território, e 

reconquistar a Península Ibérica. 

 

 O Rei D. Afonso Henriques conquistou o castelo no ano 1148, e, posteriormente, o rei D. 

Dinis entregou o castelo, como próprio mérito, à Rainha Santa Isabel, que iria ser a próxima Rainha. 

No ano 1755, o terramoto danificou o castelo, no entanto, ainda teve uma função importante na 

altura das invasões francesas, contribuindo para derrota das tropas invasoras. 

 

 

 

 

 

                                                        
8 O Castelo de Óbidos é dos locais mais visitados em Portugal. Para mais informações acerca do mesmo consultar: 

(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3324) 

 
9 Ainda sobre o Castelo de Óbidos, para mais informações consultar: http://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-

obidos-13975 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3324
http://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-obidos-13975
http://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-obidos-13975
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  Qualificado como Monumento Nacional, tem instaurado, desde 1951, a Pousada de Óbidos, 

construída nos séculos XVI, e restaurado após os prejuízos causados pelo terramoto de 1755. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XXIII – Castelo de Óbidos, Foto de Alina Gorgos, 2010. Óbidos 

 

 No ano 2007 foi declarado Monumento Nacional
10

. Telmo Faria, presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos afirmou: 

 

Portugal acha que Óbidos é uma das 7 maravilhas (…) esta vitória abre expectativas para o futuro. Abre novos desafios 

(…) Podemos tirar partido através de muitas ações que iremos anunciar oportunamente. 

 

 O Castelo de Óbidos foi considerado uma das sete maravilhas de Portugal numa votação a 

nível nacional, onde a população portuguesa contribuiu com o seu voto para distinguir e perceber 

quais os monumentos com os quais os portugueses mais se identificam, e, desta forma, dar a 

conhecê-los, foi uma estratégia de marketing e um interesse de divulgação e valorização, enfatizando 

a cultura através dos castelos que Portugal escolheu no concurso das sete maravilhas. 

 

                                                        
10 O Castelo de Óbidos eleito uma das sete maravilhas de Portugal. Para mais informações consultar: 

http://www.bomsucesso.com.pt/internal-news/o-castelo-de-%C3%B3bidos-foi-eleito-uma-das-7-maravilhas-de-portugal-

10845 

http://www.bomsucesso.com.pt/internal-news/o-castelo-de-%C3%B3bidos-foi-eleito-uma-das-7-maravilhas-de-portugal-10845
http://www.bomsucesso.com.pt/internal-news/o-castelo-de-%C3%B3bidos-foi-eleito-uma-das-7-maravilhas-de-portugal-10845
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 Perante esta situação geográfica e histórica, o município aproveitou este cenário para a 

organização de vários tipos de eventos: Vila Natal, Festival Internacional de Chocolate, Maio 

Criativo, Mercado Medieval de Óbidos, Semana Internacional de Piano. Estes eventos permitem 

oferecer o seu produto e, desta forma, precaver-se dos efeitos da sazonalidade. 

 

Conforme o projeto Local Action Plan (2011), Óbidos usufrui de eventos durante todo o ano, 

onde a Vila se transforma, dando origem a uma nova Vila representativa de cada evento: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XXV - Festival Internacional de 

Chocolate, cenário “Titanic” feito de chocolate 

branco e castanho. Foto de Alina Gorgos, 

Fevereiro 2009 

Abril 

Imagem XXVI - Mercado Medieval em Óbidos, 

Foto de Alina Gorgos. Agosto 2011 

Imagem XXIV - Maio Criativo em Óbidos, 

adaptado do Google. 
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 O primeiro evento do ano realiza-se entre sete de Dezembro e dois de Janeiro, este leva-nos a 

descobrir o que representa uma Vila Natal, em que os feiticeiros e as rainhas estão presentes para 

animar e descobrir um Natal em Óbidos, num ambiente que representa o natal. É nesta época, que as 

crianças vivem no mundo da aventura, aproveitam as pistas de gelo, a neve artificial e as atividades 

proporcionadas pela organização local e poderem conhecer o Pai Natal. Acaba por ser um dos 

Imagem XXVII - Vila Natal em Óbidos, Foto de 

Alina Gorgos. Dezembro 2013  

Imagem XXVIII - Semana Internacional de 

Piano em Óbidos, adaptado do Google. 
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eventos culturais com maior impacto infantil, sobretudo, porque domina o encanto da neve que é 

representativo da época natalícia.  

 

 Outro dos eventos de Óbidos é o Festival Internacional de Chocolate. Conta-se que corria o 

ano de 2002 quando o americano Sandy Lesberg, residente em Óbidos, apresentou à Câmara 

Municipal a ideia de realizar um festival de chocolate na vila, aproveitando o facto de conhecer 

vários chefs de pastelaria que poderiam ajudar a abrilhantar um evento deste tipo. O executivo 

municipal pegou na ideia do americano, acrescentou-lhe uma série de outros “ingredientes”, e desde 

essa altura, é o sucesso que se conhece. Por sua vez, e de acordo com a agenda anual de Óbidos, o 

Festival Internacional de Chocolate realiza-se entre vinte e dois de Fevereiro e dezassete de Março 

(sexta a domingo).  

 O Festival Internacional de Chocolate de Óbidos assume um significado extremamente 

especial, uma vez que é considerado o maior evento organizado pelo município, é um espaço onde 

predominam as esculturas de chocolate. É notável a distinção deste evento, que alcançou importância 

a nível da economia local e regional. É neste evento que a ginja e o seu licor, tal como a conhecida 

Pera Rocha da Região Oeste, ou a Maçã de Alcobaça marcam a diferença, e destacam-se como uma 

forma de divulgação a agricultura local. É a partir de um evento, como o Festival do Chocolate, que 

se cria e desenvolve toda uma economia local, que envolve todos os setores: desde a hotelaria, a 

restauração e a animação, que facilmente ficam conhecidas internacionalmente ao longo dos últimos 

dez anos. O principal objetivo para o futuro é a criação de potencialidades ligadas ao chocolate com 

produtos nacionais e a divulgação das potencialidades gastronómicas locais.  

  

 Outro dos eventos que faz parte da agenda anual é o Maio Criativo, evento recente, que se 

iniciou em Maio de 2012. Este evento local aposta em divulgar e valorizar a educação nas escolas, 

envolvendo alunos e professores, no sentido de incentivar a atividade nas instituições de ensino, no 

entanto, acaba por não terem impacto tão relevante, comparativamente com os outros eventos de 

Óbidos, visto que não ter um caráter comercial, e acaba por ser pouco valorizado e divulgado a nível 

nacional. A questão da educação, dos projetos criados pelos professores, pelos alunos, pelos ateliês, 

pelos animadores, pelos indivíduos civis, pelos membros de associações culturais, sociais, entre 

outros projetos criativos, podem, definitivamente, fazer grande diferença, e, evidentemente, tem 

como principal objetivo demonstrar como a criação pode modificar um lugar, mas ao mesmo tempo 

evidenciar a história e a cultura. 
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 Óbidos é sinónimo de marca Nacional e Internacional, devido aos eventos culturais e de lazer 

que completam a sua agenda, e existem durante todo o ano, onde se festejam mais de 200 

espetáculos e concertos. Óbidos fez crescer a sua economia devido ao impacto dos seus eventos. O 

Mercado Medieval de Óbidos decorre em Julho ou Agosto, é dos mais emblemáticos eventos, e é o 

evento que mais turistas junta, principalmente porque se festeja no Verão. Um das principais razões 

do seu sucesso tem a ver com participação local na preparação do evento trabalhado pela 

comunidade local, garantindo postos de trabalho à população. 

 A Vila transforma-se na história representativa da Idade Média. No período de dezasseis dias, 

festeja-se com alegria, entrando no ritmo da dança, da música folclore, dos variadíssimos jogos, 

acompanhados por malabaristas, músicos, dançarinos, cuspidores de fogo e atores, desfrutando das 

mais deliciosas comidas confecionadas em loiças de barro, representativas da época antiga, onde o 

visitante é transportado para outra dimensão e emerge no mundo da fantasia medieval. Este evento 

carece de maior organização e diálogo com os hoteleiros de forma a não o agendar para os meses de 

Julho e Agosto, época em que por estarmos na época alta não é devidamente aproveitado pela 

estrutura empresarial hoteleira da região. 

  

 Na agenda anual dos eventos, a Semana Internacional de Piano, todos os anos é preparada 

por um grupo de artistas internacionalmente conhecidos, onde se cria um ambiente e uma atmosfera 

muito própria criada pela pianista e Professora Sra. D. Manuela Gouveia durante uma semana no 

mês de Agosto. Existe uma ligação entre pianistas que atribuem a Óbidos um valor musical, isto é, a 

Vila transforma-se num ambiente turístico de valores instrumentais. Devido a conjuntura económica 

de crise em que nos encontramos, aposta-se numa dimensão criativa, investindo em novos desafios, 

hoje, necessários, para o desenvolvimento económico. Projetam-se novas ideias e desafios para 

acompanhar a evolução dos tempos com o intuito de todos os anos apresentar algo novo e 

surpreendente que faça o turista ficar e voltar. 

 Trabalha-se para alcançar a diferenciação, e ao mesmo tempo, ultrapassar as lacunas que 

existem a nível da programação cultural em Portugal, e de forma a poder divulgar a nível 

internacional a Vila de Óbidos.  

 

 Em projeto: O Novo Fado Festival é um evento que, como o próprio nome indica representa 

o Fado enquanto revelação da cultura em Portugal. O Fado é atualmente um dos benefícios ou 

revelações da Cultura portuguesa de grande valorização a nível internacional e foi consagrado 

património imaterial da UNESCO, tendo um valor único. Óbidos tem como principal objetivo com 
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este evento, que os restaurantes e as unidades hoteleiras adotem este tipo de eventos, e que se 

integrem na totalidade, participando e disponibilizando os seus locais para estas eventualidades. 

 

 Em projeto: O evento Óbidos Blenda está ligado a três elementos representativos: água, 

azeite e vinho, ou seja, tentar misturar o que habitualmente não se mistura. Não se trata de apenas um 

habitual evento gastronómico, mas de um evento que, só faz sentido se for organizado com a ajuda 

da economia local. Existe um esforço no sentido de criar estratégias de festividades que já existem 

em Óbidos, mas, cada vez mais, tentar tornarem-se independentes, sem ser necessário recorrer ao 

poder político local. 

 

Impacto dos eventos em Óbidos 

 Os eventos da Vila contam todos os anos, também, com a presença de Associações Culturais 

locais em várias iniciativas, e, da melhor forma, tentam dar o seu contributo local. Os habitantes 

tentam, de alguma forma, ser úteis nestas ocasiões, ao ajudarem, nomeadamente, na organização das 

zonas de taberna, na animação de rua e no estabelecimento de parcerias com os grupos de animação 

medieval, contratados para o período dos eventos. O envolvimento voluntário da população local é 

notável, e de alguma forma permite a transmissão da cultura, história e tradições às gerações 

vindouras, constituindo simultaneamente uma fonte de rendimento essencial ao sustento das 

agremiações locais.  

 

 Toda a vila funciona em função do turismo e do sector primário, mas sem dúvida neste sector 

que Óbidos tem trabalho de forma mais destacada: as lojas, os bares, os restaurantes, as unidades 

hoteleiras tentam organizar eventos e criar novos desafios para combater a sazonalidade, 

independentemente de se tratar da época alta, altura em que as unidades hoteleiras facilmente 

conseguem organizar-se, época em que há mais turistas, ao contrário da época baixa, que se tenta 

combater com turista sazonal, entre Outubro e Abril. 
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O azulejo português em Óbidos 

 Ao refletimos sobre o azulejo português, e conforme se afirma em “O Azulejo em Óbidos” 

nos Circuitos Temáticos (2010), O azulejo português, por norma, é utlizado em grande número como 

elemento decorativo, e é associado à arquitetura em revestimento de áreas exteriores e interiores ou 

num ambiente decorativo isolado.
  

 

 
O azulejo é apreciado, e é uma arte fixada já há séculos na cultura portuguesa. Não sendo 

considerada uma invenção portuguesa, e originária de todo o mediterrâneo acaba por ter o seu 

esplendor no século XVII durante o período Barroco, o que lhe faculta novas oportunidades de 

aplicação e comunicação muito presentes na Vila. É de louvar a capacidade que existe de comunicar 

através dos azulejos, e, é uma das características base do azulejo: transmitir algo através da imagem. 

As técnicas vindas de outros países como exemplo, Itália, Marrocos, Espanha, França e Turquia, e 

também os Países Baixos, contribuem para a mistura das mais variadas culturas, e possibilita a 

Portugal apostar nas próprias recriações, e, converter o azulejo em elementos de carater único pelos 

pigmentos utilizados e definindo assim uma escala cromática única deste território. 

 

 É no século XV que se inicia o processo de experimentar algumas invenções vindouras de 

Sevilha: misturar formas quadradas e hexagonais em espaços de habitação. Mais tarde aparecem as 

composições de várias cores. A arte “corda seca e a aresta” foram muito aproveitadas, em Portugal, 

principalmente na igreja de Óbidos, igreja de Santa Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XXIX- Igreja Santa Maria d’Óbidos. Foto de Alina Gorgos, 2013. Óbidos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
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 No século XVI surge a técnica da majólica: uma invenção de origem italiana que possibilita 

utilizar o pincel sobre o azulejo cozido, e repleto por um esmalte transparente. Em Portugal, o 

azulejo alcança uma extensão arquitetural admirável, o azulejo embeleza espaços sem qualquer 

espirito decorativo. A igreja da Misericórdia de Óbidos é um exemplo de que o azulejo é o essencial 

responsável pela ornamentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XXX - Igreja da Misericórdia. Foto de Alina Gorgos, 2013. Óbidos 

 

 O século XVII é assinalado pela mudança atuada no azulejo português. O surgimento da 

técnica monocromia azul. A nave da igreja de Santa Maria de Óbidos é formada por uma decoração 

barroca, como nos tetos das igrejas. 

 

 O azulejo do século XVIII também desempenha um papel fundamental na vila de Óbidos, 

visto estar representado em painéis que podem ser enquadrados na época, designada de grande 

criação joanina. Portugal inicia a utilização das artes em estilo holandês: o adorno e os elementos 

cenográficos em todas as igrejas. A demasiada utilização do azulejo conduziu a diminuição do seu 

carácter.  

 

 Os azulejos da casa são característicos da zona, e fazem parte da decoração da casa em locais 

criteriosamente escolhidos aludindo a uma galeria de ar livre e estão espalhados um pouco pelas 

paredes do exterior da casa. Foram colocados recentemente e formam conjuntos decorativos 
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requintados. Numa iniciativa de enriquecimento da propriedade, a aplicação dos azulejos surgiu do 

gosto pessoal dos proprietários, em valorizar o espaço exterior com elementos azulejardes 

distribuídos em painéis contemporâneos com um mosaico rigoroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XXXI - Conjunto de azulejos da Casa d’Óbidos. Foto de Alina Gorgos, 2013. Casa d’Óbidos 
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Tabela V - Número de turistas em Óbidos entre o ano 2000 e 2011, adaptado do Posto de turismo de Óbidos (2011) 

 

 A Vila de Óbidos foi visitada entre 2000 e 2011 por um milhão nove centos e cinquenta e seis 

mil e setecentos e vinte turistas, sendo que, destes, a maioria (72%) era constituída por estrangeiros. 

Será importante notar que a partir do ano de 2002, ano em que se iniciaram os eventos temáticos 

Mercado Medieval e Festival do Chocolate existiu um aumento exponencial no número de turistas 

nacionais, passando de 18 % para 44%. 

 

Segundo o posto de Turismo de Óbidos, no ano 2011, entraram no Mercado Medieval, cinco 

mil trezentos e trinta e nove visitantes, no Festival do Chocolate mil setecentos e oito e na Vila Natal 

mil novecentos e setenta e dois. Portanto, tudo leva a crer que o reconhecimento a nível regional, 

nacional e internacional da dinâmica cultural e do marketing territorial do concelho tem imprimido 

as suas marcas na identidade dos obidenses. Atualmente, Óbidos é uma “marca” conhecida a nível 

internacional, facilmente associável a alguns dos eventos mais populares como o Festival do 

Chocolate, o Mercado Medieval e o Óbidos Vila Natal. 

 

 Os promotores acreditam que o calendário festivo da vila tem contribuído para um 

reconhecimento turístico de Óbidos a nível regional, nacional e internacional e criado marcas 

identitárias obidenses. 

 

Componente económica, política e social de Óbidos 

 Os promotores de Óbidos referem que, além dos benefícios económicos resultantes destes 

eventos existem também benefícios sociais e culturais. Sociais no sentido em que a Câmara de 

Óbidos dá prioridade a colaboradores do município, assim como à contratação de empresas locais 

para o fornecimento de bens e serviços. Benefícios a nível cultural, porque o envolvimento 

Turistas 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Estrangeiros 134895 141275 193915 158303 131613 97743 98104 92225 92995 89943 95386 97533 1423930 

Nacionais 23547 26358 86351 80788 79788 62006 33715 39847 28670 25330 23689 22701 532790 

Total 158442 167633 280266 239091 211401 159749 131819 132072 121665 115273 119075 120234 1956720 



Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

75 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

voluntário da população local nestas iniciativas permitem a transmissão da cultura, história e 

tradições às gerações vindouras. Esse facto, reforça de forma significativa os laços entre as 

agremiações locais. 

 

Estes dados, tanto do Posto de Turismo como dos promotores do evento, podem, à primeira 

vista, parecer um pouco contraditórios, mas a explicação é simples. Se verificarmos, enquanto os 

promotores dizem que a média tem sido de duzentos mil no Festival do Chocolate, por outro lado, 

através dos dados do Posto de Turismo, notamos que o número de turistas contabilizados num ano, 

muitas vezes nem chega a esses duzentos mil. Para já acreditamos que à semelhança de muitos 

outros postos de turismo, também neste em Óbidos, só se contabilizam os turistas que passam pelo 

posto. Já em relação ao número duzentos mil dado pela organização do Festival, é relativo à 

estimativa de número de visitantes específicos do festival não contando como turistas, já que não 

pernoitam no local.  

 

Óbidos é tradicionalmente um município de ambiente rural, onde a agricultura é fonte de 

riqueza de muitos postos de trabalho. Existem atualmente alguns conflitos com a tradição recente 

(30-40 anos de fulgor turístico), da exploração turística. Está em marcha um projeto político para 

uma maior compatibilização para todas estas áreas económicas. Reflexo disso é a estruturação do 

PDM de forma a compatibilizar novos usos como o parque tecnológico de Óbidos, a atividade 

agrícola e a exploração turística. Não podemos esquecer os esforços feitos na criação de novos 

postos de trabalho e na fixação de capital criativo na região, e os esforços feitos pelos hoteleiros para 

a garantia de um serviço de qualidade.  

 

A mitigação de pragas de insetos voadores derivada da exploração agrícola, tradicionalmente 

importante para o desenvolvimento económico do município, nas imediações do castelo tem sido 

uma constante nos últimos anos e existe um reflexo direto na qualidade do serviço turístico prestado 

nesta região e um enorme trabalho politico e social a trabalhar nos próximos anos na educação e 

prevenção destas pragas. A incompatibilidade de explorações de aviários perto de unidades 

hoteleiras é uma destas questões que tem tentado ser resolvida para uma convivência pacífica de 

todas estas atividades económicas. Não se ignora o esforço político de tentar criar postos de trabalho 

e dinamizar o concelho nas suas várias valências, no entanto, há medidas urgentes para que seja 

possível conviver de forma pacífica com os vários sectores económicos. 
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 Visão e Missão de Óbidos como ponto de referência turístico  

 É fundamental perceber, e conforme o projeto (Local Action Plan, 2011) que os eventos 

acrescentam valor aos destinos turísticos na medida em que estimulam as indústrias criativas e o 

tornam mais interessante. Um destino mais atrativo vai ganhar mais visibilidade e atrair mais 

investimento, e consequentemente mais visitantes. Desse facto advêm benefícios económicos e 

sociais e um reforço da competitividade dos destinos turísticos. No caso de Óbidos, tem havido uma 

agenda anual de festivais como forma de combater a sazonalidade e atrair visitantes durante todo o 

ano, o que tem contribuído para dar maior notoriedade e reconhecimento à vila a nível turístico 

nacional e internacional. 

 

Todo o tipo de campanhas como é o caso do slogan “Óbidos Capital Mundial do Chocolate” 

visam reforçar a imagem do destino, mas ao mesmo tempo têm vindo a colocá-lo num patamar de 

exigência elevado onde é necessário gerir expectativas. Embora se possa concluir que a realização de 

eventos em Óbidos trouxe benefícios sociais e económicos à vila, tendo por base o discurso dos 

eleitos locais e da própria população, não podemos deixar de salientar o facto de a autarquia não 

dispor de nenhum estudo sobre os reais impactos destes eventos, à semelhança do que acontece 

noutros municípios que apostam na promoção de produtos gastronómicos. 

 

 Para uma localidade ter sucesso é importante valorizar a autenticidade e a integração, apostar 

na distinção. Usufruir muito da frase que tem sido usada ultimamente como Think local act global, 

ou seja, valoriza-se a questão do pensar no local, para posteriormente posicionar-se de forma a 

expandir o local e divulgá-lo a nível internacional. Há uma preocupação em evoluir e assumir a 

atualidade, mas não desvalorizar o lugar. O papel dos cidadãos é fundamental, principalmente em 

Óbidos, onde a população participa nos eventos e assume-se como um valor humano diferenciador. 

Cada cidadão participa de forma diferente, mas com a mesma finalidade: criar um ambiente 

benéfico, algo que só acontece quando integrados na sociedade, os cidadãos se sintam enquadrados. 

 

 Os territórios e a colaboração da coletividade fazem parte de Óbidos e tem a ver com a 

capacidade do ambiente global. Há que impulsionar as ações locais e a habilidade de pensar e fazer. 

É por estas razões que Óbidos é definido como um lugar onde acontecem coisas.  
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 Óbidos tem trabalhado no sentido de criar projetos que acendam a intelectualidade e 

impulsionem a educação e o ensino nas escolas. Por esta razão, nenhuma área é tão importante como 

a educação e o ensino na visão do município 
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PARTE III – Estágio na Casa d’Óbidos 

Tarefas desenvolvidas durante o Estágio na Casa d’Óbidos 

Mês   Tarefas  Análise crítica 

Setembro 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizagem do funcionamento 

da receção; 

 Visita guiada a casa; 

 Adaptação a distribuição de 

quartos; 

 Conhecimento do método de 

check-in dos clientes; 

 Explicação do enquadramento 

geográfico e histórico da casa; 

 Inúmeras atividades realizadas na 

casa; 

 Aprendizagem do processo de 

check-out dos clientes,  

 Disponibilidade para organização 

de tour durante a estadia; 

 Acolhimento durante o pequeno-

almoço; 

 Preparação para o acolhimento dos 

diferentes tipos dos clientes; 

 Treino para todas as solicitações 

do cliente; 

 Aprestação de um serviço de 

qualidade. 

  

- Mês de aprendizagem 

intensa, na qual se 

desenvolve e avalia todo o 

desempenho da casa, 

principalmente a partilha de 

tarefas e a forma como se 

trabalha em 

equipa/individualmente;  

 

- Entender o melhor 

método de acolher o 

hóspede na casa, fazê-lo 

sentir-se confortável, num 

ambiente familiar, e 

entender todo o tipo de 

cliente, por mais diferente 

que ele seja. A atenção e 

tempo que se dedica a cada 

hospede é um fator 

determinante; 

- Perceber como funciona 

as regras da casa e o 

funcionamento dos 

colaboradores, a 

organização no seu todo; 
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Outubro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizagem de software Booking, 

Venere e Laterooms; 

  Gestão do planning; 

 Atualização de disponibilidades; 

 Resposta a clientes de confirmações 

ou cancelamentos via e-mail; 

Método de abordagem ao 

pagamento. Saber comunicar com 

rigor. 

Faturas manuscritas 

- Mês de exploração das técnicas 

utilizadas quanto as reservas, 

através da ligação da casa com as 

várias agências, assim como a 

ligação via e-mail com o cliente. 

 

-Aprendizagem de técnicas 

específicas para o bom 

funcionamento e boa orientação 

perante o cliente, enquanto este 

permanece na casa: indicação 

quanto ao check-in, check-out e 

faturação. 

Dezembro/Janeiro/Fe

vereiro/Março/ 

Abril 

  Utilizar o novo programa NEW 

CLOUD, habitualmente utilizado em 

todos os hotéis standard. 

 Recolha de informação pertinente 

para a realização do Relatório de 

Estágio na casa d’Óbidos; 

 Empenho no desenvolver das 

características da casa e definição da 

mesma; 

 Delineação e melhoramento do 

Relatório; 

 Entrevistas aos colaboradores da 

casa, para o aperfeiçoamento do 

Relatório; 

- Vantagens do sistema de 

faturação informático; acesso 

muito mais eficaz e de fácil acesso, 

sem qualquer tipo de perdas de 

tempo, pesquisa rápida e de fácil 

funcionalidade; 

-Pesquisa de material importante 

para a realização do Relatório, 

nomeadamente livros, pdf, 

pesquisa online de vídeos, de 

vários comentários de turistas no 

Booking e Trip Advisor, todos eles 

relacionados com a Casa; 

- Pesquisa nas várias fontes de 

informação disponíveis em Óbidos 

(Câmara Municipal, Sub-Região 

Turística do Oeste, Óbidos 

Património online) e bibliotecas da 
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Tabela VI – Tarefas desenvolvidas na Casa d’Óbidos durante o Estágio  

 

 

zona oeste; 

  

Maio/Junho/Julho/Ag

osto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Apoio na receção da Casa d´Óbidos; 

 

 Início de abordagem do Relatório de 

Mestrado relacionado com 

informações da Casa d´Óbidos. 

Descrição da Casa; 

  Recolha de informação necessária 

sobre a mesma; 

 Caracterização e descrição do 

funcionamento da equipa da Casa; 

 Criação do índice para o Relatório 

de Estágio,  

 Contacto com as várias entidades 

para a recolha de dados: INE, 

Solares de Portugal, Posto de 

Turismo, Bibliotecas Municipais. 

-Abordagem geral após recolha de 

várias informações; 

- Ênfase da Vila de Óbidos como 

Destino Turístico de 

experiência, inovação e estratégia; 

- Realização de inquéritos com o 

objetivo de obter informações 

sobre a opinião dos comerciantes 

de Óbidos, no que diz respeito aos 

turistas que visitam a Vila com o 

tema da inovação do produto 

vendido; 

 

 

Setembro/Outubro/N

ovembro 

  Elaboração do Relatório de Estágio 

com o apoio da Casa d´Óbidos e da 

respetiva importante colaboração da 

Orientadora de Estágio, da casa, 

Arquiteta Mariana Baptista, e da 

coordenação da Dra. Professora, 

Alcinda Pinheiro. 

-Conclusões finais sobre a 

realização do relatório de Estágio; 
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Tipologia do Cliente da Casa d’Óbidos 

 Segundo dados
11

 que tem acompanhado o crescimento financeiro da Casa d’Óbidos, esta é 

um exemplo de uma casa que tem sucesso a nível nacional, mas principalmente a nível 

internacional, visto que 95% dos visitantes são de origem estrangeira, vindos especialmente de 

países como Alemanha, Holanda, Canadá, França, Estados Unidos da América, Espanha, Itália, 

Brasil e Austrália. 

 Por tipologia de grupos, a maioria são casais de idade superior a 45 anos, seguidos de 

famílias, de dois ou três filhos e grupos de amigos. Ocasionalmente, surgem turistas isolados. 

 

Tourings 

 Touring Cultural. Turistas que procuram património e cultura. Visitam a Vila 

d’Óbidos, o património da UNESCO de Alcobaça, Batalha e Tomar 

esporadicamente as Caldas da Rainha. Horário regular. Voltam a casa por 

volta das 19.00h. aproveitando a luz do dia em toda a sua plenitude para tirar 

fotografias e aproveitar os horários de abertura dos monumentos.  

 

 Touring de Natureza. Turistas que procuram o contato com o ar livre, 

aproveitando as condições climatéricas excecionais que o nosso país oferece. 

Visitam as praias, fazendo treking na Serra d’Aire e Candeeiros e na Serra de 

Monte Junto, onde podem visitar pegadas de dinossauros na Lourinhã e as 

grutas de Alvado em Porto Mós. Voltam a casa por volta das 19.00h. 

aproveitando a luz do dia em toda a sua plenitude para tirar fotografias. 

 

 Touring de Lazer e Desporto. Turistas indiferenciados, que orientados pelo 

intuito de usufruir a região, não se focam em nenhum objetivo especifico 

aproveitando o que há de melhor, conforme a oferta local. Visitam a Vila de 

                                                        
11  TECONTAL - Técnicos de contas associados, LDA- é uma empresa que presta serviços de contabilidade e apoio à 

gestão a empresa desde 1984. Para mais informações: http://www.tecontal.com/?opc=apre 

 

 

http://www.tecontal.com/?opc=apre
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Óbidos, bons restaurantes locais, património arquitetónico, o mar, 

especificamente a Foz do Arelho e Peniche. Voltam a casa por volta das 

19.00h. aproveitando a luz do dia em toda a sua plenitude para tirar 

fotografias. 

 

 Touring de Golfe. Turistas que vêm a Portugal especificamente para jogar 

golfe. Procuram o golfe local nos campos de Serra d’El Rey, Béltico, Vimeiro, 

Bom Sucesso, Campo Real e Golden Eagle. Estes turistas começam o dia 

muito cedo, muitas das vezes às 7.00h da manhã não usufruindo do pequeno-

almoço da casa. Voltam a casa por volta das 18.00h. aproveitando a luz do dia 

em toda a sua plenitude. 

 Tendo em conta a tipologia do cliente da casa podemos verificar, segundo estatísticas 

fornecidas pelo arquivo da Casa d´Óbidos, na tabela mencionada abaixo que existe um aumento a 

nível da procura turística na Casa d´Óbidos. 

Tabela VII - Estatísticas sobre as dormidas na Casa d’Óbidos desde 2001 até 2012. Arquivo da Casa d’Óbidos, 

Óbidos, 2012 

  

ANO Jan Fev Março Abril Maio Junho Julho Agosto Set Out Nov Dez TOTAL 

2001 7 8 22 105 118 108 181 227 161 85 28 18 1068 

2002 83 3 85 76 147 142 197 215 160 93 33 28 1183 

2003 7 38 31 125 121 185 227 238 212 106 10 24 1324 

2004 8 31 32 124 142 234 238 255 211 159 40 44 1518 

2005 29 40 68 83 176 210 239 254 219 141 34 44 1518 

2006 14 11 42 142 173 214 232 242 225 156 47 67 1565 

2007 24 35 65 166 165 174 259 275 226 136 45 72 1642 

2008 28 50 82 120 174 193 260 276 140 130 16 31 1607 

2009 29 20 81 142 119 173 228 277 183 141 24 28 1495 

2010 28 39 70 114 123 121 223 250 180 114 19 47 1338 

2011 18 23 71 144 170 262 300 233 106 16 46 1592 2012 

2012 13 27 61 84 132 180 226 287 180 113 24 52 1375 
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 Tendo em conta que no ano 2001, a casa foi visitada por 1068 turistas e em 2008 por 1607, 

existe um aumento a nível de visitas da Casa. No entanto, podemos observar que no ano 2009, 2010 

e 2012 houve uma descida, devido a conjuntura internacional politica e económica que vicemos a 

nível da Europa. Apesar de que o ano 2011 foi um ano positivo para a Casa. Conta com 1592 turistas 

só no mês de Dezembro, tantos quanto durante todo o ano (2012 turistas), sendo que, se festeja o 

Evento Vila Natal.  

 

Podemos observar que os turistas de maior afluência no que diz respeito a Casa d´Óbidos, e 

tendo em conta que 95% dos visitantes são de origem estrangeira são turistas vindos especialmente 

de países como Alemanha, Holanda, Canadá, França, Estados Unidos da América, Espanha e Itália.  

 

Podemos ainda verificar, e devido a conjuntura internacional, países como Brasil, que neste 

momento estão numa circunstância extremamente favorável, no que diz respeito ao mercado global 

económico, e que tem sido igualmente benéfico para a Casa d’Óbidos. No entanto, pode-se verificar 

que a Espanha, que era considerado um dos países que mais visitava a Casa, por ser um país 

próximo, notou-se um decréscimo no ano 2012, devido a própria crise interna do país vizinho. 

 

Ranking da Casa d’Óbidos 

 Desde a Gastronomia, diversão, locais para poder visitar, atrações e entretenimento, não 

faltam, para quem quer visitar a casa e a Vila d’Óbidos. Sendo privilegiada pela sua localização, isto 

é, está situada a cerca de 80km a norte de Lisboa, cerca de 45min de carro. Está classificada, a nível 

de promoção em agências, pelo Tripadvisor
12

 como número um de treze hotéis em Óbidos.  

 

A Casa d´Óbidos, pela Booking
13

 está classificada com 8.8 pontos de 0 a 10. São resultados 

positivos e estão de acordo com os próprios objetivos da casa, que se adequam ao bom 

funcionamento em equipa, proporcionando, ao cliente, um ambiente familiar, acolhedor e ao mesmo 

                                                        
12 Tripadvisor é um website de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados com viagens. Para 

consultar em: http://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g189160-d239330-r170282004-Casa_D_Obidos-

Obidos_Leiria_District_Central_Portugal.html 

 
13 Bookink é um portal de reservas on-line holandês, que oferece acomodações de reserva e lida com mais de 550 mil 

dormidas por dia. Para consultar em:  http://www.booking.com/hotel/pt/casa-d-obidos.pt-pt.html 

 

http://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g189160-d239330-r170282004-Casa_D_Obidos-Obidos_Leiria_District_Central_Portugal.html
http://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g189160-d239330-r170282004-Casa_D_Obidos-Obidos_Leiria_District_Central_Portugal.html
http://www.booking.com/hotel/pt/casa-d-obidos.pt-pt.html
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tempo de requinte, que transmite aquilo que habitualmente o turista quer quando procura este tipo de 

casa: relaxar e ter um momento de sossego, fora do seu local habitual, fugindo da sua rotina diária, e 

refugiar-se neste tipo de ambientes, que a própria casa transmite. É neste sentido que Casa d’Óbidos 

procura distinguir-se. 

 

Análise SWOT da Casa d´Óbidos 

 Por sua vez, a Casa d´Óbidos tem como principal objetivo planos estratégicos, para, desta 

forma, atingir metas de excelência, usando a sua estratégia de Marketing, isto é, trabalhar para o 

cliente, agradá-lo da melhor forma, conquistá-lo com a qualidade do serviço, com o poder de fazer 

sentir-se num ambiente seu, e fazer com que este volte à casa. Estas ações e serviços, que a Casa 

d’Óbidos são para transmitirem ao cliente que se trata de uma organização coerente, onde se trabalha 

de uma forma tática, para alcançar facilmente o público-alvo, colocando-se num posicionamento 

estratégico de marketing, ou seja, a missão de cumprir os objetivos da Casa: liderança, distinção e 

inovação. Todos os anos pretende-se novas metas para melhoramentos na arquitetura do espaço.  
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FORÇAS FRAQUEZAS  OPORTUNIDADES                  

 

 AMEAÇAS  

Qualidade de vida. Trata-se de 

uma zona cheia de requinte, 

rodeada de natureza fantástica; 

 

Centralidade nacional. A sua 

localização privilegiada: 

a 80km de Lisboa e 45 minutos 

do Aeroporto da Portela e 

a 226 km de Porto e a meio 

caminho de Coimbra; 

 

Brand Óbidos, conhecido  

a nível nacional e internacional, 

através dos eventos anuais; 

 

Potencial humano, no sentido 

da boa colaboração entre os 

colaboradores de casa, e o bom 

funcionamento em equipa que 

se traduz em sucesso; 

 

Imagem de uma casa com um 

ambiente que transmite o calor 

e o seu valor familiar; 

  

Diferenciação, no sentido de 

que se trata de uma casa de 

habitação em espaço rural; 

 

Notoriedade, por ser única, não 

fazer parte do habitual hotel 

standard. Serviço 

personalizado. 

 

Casa do século XIX, com 

características patrimoniais 

distintas que marcam a 

diferença; 

Custos de manutenção 

altos, as obras da casa, 

requerem ser feitas 

anualmente.  

 

Melhorias significativas 

no conforto e 

embelezamento todos os 

anos; 

 

Elevados impostos e 

custos de manutenção da 

equipa, os salários 

mensais; 

 

Custos de promoção e 

divulgação elevados: 10% 

a 15% de comissão nas 

agências mais 8% para os 

operadores. Estas margens 

são combatidas com a 

venda direta ao cliente.   

 

Sazonalidade própria da 

região colmatada com a 

organização de eventos 

pela CMO que se reflete 

em ocupação somente no 

fim-de-semana nos meses 

de Dezembro e Março 

 

Ausência de parceiros na 

animação local, a falta de 

apoios e incentivos por 

parte da camara e dos 

estabelecimentos locais; 

 Turismo de inovação e 

qualidade. É este tipo 

de turismo que o 

turista procura hoje em 

dia, visto que se trata 

de um turista muito 

mais exigente e que se 

interessa pela 

diferenciação cultural 

e patrimonial; 

 

Formação dos 

empregados, com a 

experiência prática 

adquirida ao longo dos 

anos e com a 

facilidade de lidar com 

diferentes tipos de 

turista e suas 

exigências; 

 

Possibilidade de 

empreendedorismo na 

exploração da 

atividade turística e 

estruturação de novos 

produtos; 

 

Solidez e motivação 

da equipa, tem a ver 

com a boa liderança e 

motivação que o 

proprietário da casa 

transmite; 

 

Ausência de 

concorrência local, 

isto é, é a única casa 

do século XIX que 

tem características 

como estas: court de 

ténis, piscina, jardins e 

tranquilidade do 

enquadramento rural. 

 

 

 Crise atual do 

mercado Português, 

que tem a ver com a 

própria conjuntura 

atual do país; 

 

Baixo nível de 

envolvimento 

autárquico, no sentido 

de apoiar e de 

incentivar; 

 

Degradação do 

Património, isto é, 

existe uma ausência 

de ação na 

preservação do 

património local por 

falta de 

financiamento; 

 

Ausência de estratégia 

nacional para a Sub-

Região de Turismo do 

Oeste: ou seja, a Sub-

Região Turística de 

Oeste é a perola da 

Região Turística do 

Centro. Aguardam-se 

novas estratégicas 

para a dinamização de 

novos desafios. 
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Tabela VIII – Análise SWOT da Casa d’Óbidos. 

As agências e os softwares de reservas da casa d’Óbidos 

 Neste capítulo, (ver ANEXO X, da página 129) falamos de um fator determinante que são as 

vendas do produto pelo qual se trabalha todos os dias. Quem não vende online dificilmente vende o 

produto no dia em que está vago. Não há possibilidade de retorno de um dia não aproveitado. Esse 

income nunca mais será conseguido pelo que as reservas online são fundamentais.  

 

 É necessário definir e distinguir as particularidades de cada agência e mencionar que é através 

destas várias agências que se conhece o produto Casa d’Óbidos, seja através de um sistema de 

reserva online para hotéis, apartamentos, operadores de turismo, sites do portal de viagens, e outros, 

que vendem alojamento através da Internet, e, desta forma, fornecem reservas indiretas, via online, 

em todo o mundo.  

 

Desta forma, podemos ainda referir, que a Casa d´Óbidos trabalha com o software de reservas 

diretas Globekey, através do website da casa. 

 

Software de reservas por comissão: Booking (15%), Venere (15%), LateRooms (15%), 

Hostelbookers (15%), tem portais próprios com outros milhares de casas e a Globekey é o nosso 

sistema de reservas da Casa d’Óbidos. 

 

Agências: Ardanza (10%), Geotura (15%), Umfulana (15%), Portugal Individuell (15%), 

Secret Places (15%), Blue Paradise (20%), Portugal Reiseprofi (15%), são portais de publicidade de 

agências próprias. 

 

Globekey: Software de reservas diretas. Trabalha com representantes e profissionais 

dedicados de vendas e pessoal de apoio ao cliente que demonstram experiência suficiente no domínio 

de reservas online, exclusivamente para alcançar o sucesso e  garantir que o sistema de reserva 

online funciona da melhor forma.  

 

Booking:  Software de reservas por comissão que existe desde 1996, sendo apreciado a nível 

mundial, lidera o número de reservas de hotéis mundialmente, visto atingir centenas de diárias e ter 
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como objetivo principal garantir bons preços e a qualidade do serviço dos Hotéis através de um 

ranking de classificação votado pelo cliente no final da estadia. 

 

Portugal Reiseprofi: Agência alemã, onde pode-se usufruir de alojamentos em hotéis, 

estalagens, albergarias e pousadas desde da alta a muita alta qualidade, em zonas extremamente 

relaxantes. Vasta oferta de passeio a pé pela rota Vicentina, Semana de aventura no sul do Alentejo, 

férias ativas na costa azul, passeio a pé no parque natural do vale do guadiana. 

 

 Umfulana: Agência de viagem localizada na Alemanha e África do Sul, com destinos em 

África, Europa e Austrália, seja para viajantes individuais ou em grupo, oferece a possibilidade de 

usufruir estadias em Casas tradicionais. 

 

 LateRooms: Website de reservas que promove alojamento com desconto em todo o Reino 

Unido, Europa e no resto do mundo. Permite reservas de hotéis online ou por telefone, com um ano 

de antecedência, ou minutos antes do check-in. Oferece uma vasta escolha de mais de 55.000 hotéis 

e no website recebe uma média de 231.758 visitantes diários. 

 

Venere-Website de reservas com mais de 120 000 hotéis em todo o mundo. Sendo uma 

promoção internacional, tem um ranking de qualidade, que trabalha em parceria com a Laterooms, 

Hostel bookers entre outros e esta presente no grupo Hotel discounted onde se podem comparar 

preços e rankings. 
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Inquéritos sobre a Vila D’Óbidos 
 

 

(opinião dos comerciantes de Óbidos quanto a inovação e a estratégia para o seu desenvolvimento 

turístico) 

 

 

 Na realização do questionário foi necessário perceber: 

 

 Numa primeira fase qual o principal objetivo do questionário, o que se mostrou 

fundamental na obtenção de respostas por parte dos comerciantes de Óbidos. Tendo 

como base um conjunto de questões com opções de resposta Sim, Não e Talvez, o que 

facilitou a resposta por parte dos comerciantes.  

 

 Numa segunda fase, tentou-se perceber de que forma é importante a estratégia a nível 

comercial para o desenvolvimento turístico da Vila de Óbidos. 

 

 Por último, e com o objetivo de conhecer o nível de conhecimento sobre a inovação 

do produto comercializado, numa escala de medida Likert,  permite descobrir níveis 

de opinião, ou seja perceber se os comerciantes atribuíram o seu maior ou menor grau 

de acordo ou desacordo, escolhendo entre as 4 opções de resposta como: 1 - Discordo; 

2 - Nem concordo nem discordo; 3 - Concordo; 4 – Concordo plenamente.  

 

 Pré-teste 

 

 Para verificação da eficácia do questionário realizado, (ver ANEXO XI da página 

130) fez-se uma prova de pré-teste, ou seja, para que se possa verificar, através de uma 

pequena amostra, se existe qualidade na elaboração de questionário ou não (Marie-Fabbienne 

Fortin, 2009).  

 

  Assim, para validação da organização e compreensibilidade do questionário, 

procedeu-se antes da sua aplicação, ao pré-teste, junto de uma amostra reduzida (sete 

comerciantes). De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que o questionário estava  

claro, mas houve a necessidade de melhorá-lo, por este motivo sofreu uma pequena alteração.  
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 Análise descritiva do questionário 

 Depois da inserção dos dados, (ver ANEXO XII da página 131 a 134) iniciou-se o 

processo de pesquisa, de modo a obter respostas aos objetivos inicialmente pensados, com a 

principal preocupação de permitir uma visão completa dos resultados desta pesquisa, tendo 

em conta que foram realizados 80 inquéritos: 

 

I – Dados pessoais 

 

Género - Dos comerciantes inquiridos, 31 elementos são do género masculino e os 49 são do 

género feminino. 

 

Faixa etária- A faixa etária com maior número de comerciantes são com idades 

compreendidas entre 29-38 idades, seguida de idades entre os 49-58. Já os inquiridos com 

mais de 39 anos são apenas 19. O intervalo entre os 18-28 anos cota com apenas 11 

elementos, e, os inquiridos com mais de 59 anos, equivale a 5 elementos.  

 

Nível de escolaridade – conclui-se que, dos inquiridos, a maior parte dos comerciantes têm o 

ensino secundário, estamos a falar de 48 elementos em 80, do ensino básico verifica-se um 

número de 20 elementos, e os que possuem formação superior são apenas 12 elementos.  

 

Área profissional – Do total dos inquiridos, 30 vem da área do comércio, 28 da hotelaria, 10 

ligados a área da cultura, e os restantes 12 vem do sector público e dos serviços. 

 

Os idiomas que comunica com o turista – questionados acerca das línguas que mais utiliza 

para comunicar com o turista, verificamos que, 90 % dos comerciantes falam em inglês, 80% 

em português, 70% em francês, e os restantes falam também em alemão e espanhol. 
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II – Perceção do sector comercial na Vila  

 

Questão 2.1- Do total dos inquiridos, 79 responderam que Sim a esta questão, ou seja, o 

trabalho de cada um contribui para a valorização da experiência do turista em Óbidos, apenas 

um elemento deu resposta negativa a esta questão. 

 

Questão 2.2 - Acerca do facto do turista contribuir para o desenvolvimento da sua atividade 

na vila, 79 elementos responderam sim e um elemento respondeu Não. 

 

Questão 2.3 - Questionado acerca do produto que oferece, se este, de alguma forma é 

inovador. As respostas a esta questão correspondem a 68 de resposta Sim e 6 de resposta 

Não. 

 

Questão 2.4 - Do total dos inquiridos, 31 afirma que o produto português é inovador, 25 

indica que o produto para ser inovador tem que ter qualidade, 21 diz que o produto de 

desenvolvimento local é inovador e 3 reponderam que o produto cumpre com as necessidades 

básicas do turista. 

 

Questão 2.5- Relativamente a agenda de eventos que Óbidos dispõem durante todo o ano, e, 

querendo saber de que forma esta contribui para o desenvolvimento de cada negociante, 

obtivemos como resposta: 75 Sim, um Não e 4 Talvez.  

 

Questão 2.6 - Interrogados acerca do que leva o turista a preferir o seu produto, temos como 

resultados de resposta: 36 elementos referem que devido a sua localização, outros 30 

explicam que tem a ver com o serviço de qualidade, 9 referem a importância do design, e os 5 

restantes explicam que a questão do preço é a grande razão para preferir o seu produto. 

 

Questão 2.7 - Quanto a questão do consumo turístico, conclui-se, através dos 80 inquéritos 

resolvidos, que, são os turistas com mais de 48 anos que consomem mais, seguidos dos que 

tem entre 38-48 anos, e os que consomem menos são os adultos com mais de 28 anos. 
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Questão 2.8 – No que diz respeito aos turistas que visitam Óbidos, verificamos que os casais 

(36) são os que com maior frequência visitam Óbidos, seguido de famílias (23), turistas 

individuais (11), e os que se apresentam com uma percentagem menor são os grupos (10). 

 

Questão 2.9 – Questionando acerca da perceção dos turistas, dos últimos 10 anos, consegue-

se facilmente detetar, através da opinião dos comerciantes, que existem mais turistas e 

consomem menos (40), seguido de: menos turistas e consomem menos (31), depois, menos 

turistas e consomem mais (5), e a percentagem menor, mais turistas que consomem mais (4). 

 

III – Inovação do produto comercializado 

 

Nesta ultima questão, percebe-se facilmente, através dos inquiridos, que, numa escala, “de acordo” 

ou “desacordo” com as seguintes questões: 

 Desenvolvimento em inovação do seu produto; 

 Diferenciação do seu produto; 

 Apresentação e design do seu produto; 

 Comunicação do seu produto; 

 Localização do seu produto; 

 Preço do seu produto 

 

 A grande percentagem “concorda plenamente” com as afirmações acima referidas, de seguida 

os que “concordam”, uma muito pequena percentagem “nem concorda nem discorda” e “discordo” 

não há nesta questão. 
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Conclusões finais 
 

 

 Posto isto, concluímos que são afirmações como estas que fazem a diferença no mundo do 

negócio em Óbidos, e que, de facto, questões como a inovação, a localização, a comunicação, o 

design, o preço e a apresentação são fundamentais para o bom funcionamento do negócio. Tentar 

atrair o turista, porque, de fato, conforme análise dos resultados, dos inquéritos realizados existem 

mais turistas e consomem menos. É por estas razões que se aposta em novos postos de trabalho, criar 

novos eventos, organizar desafios interessantes, para combater a sazonalidade e fazer o cliente ficar e 

voltar a Vila d’Óbidos.  

 

 Embora o município invista imenso na questão da inovação e da diferenciação, não consegue 

combater a questão dos comerciantes de Óbidos, estes continuam a comercializar produtos de origem 

chinesa, tailandesa ou até marroquina, que de facto não valorizam toda uma cultura portuguesa que 

se pretende. Neste sentido, o município não devia permitir este tipo de acontecimentos, porque o 

turista que vem a Portugal paga para ver e comprar produtos tradicionais que representem uma 

cultura portuguesa. Desta forma, esta questão é preocupante, uma vez que se trata de Óbidos. É 

necessário haver uma mudança e não se permitir a venda de produtos que não sejam fabricados em 

Portugal. Óbidos como marca internacional que se tornou, pretende passar uma imagem portuguesa e 

não uma imagem de produtos falsificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela IX- População de Óbidos, adaptado de INE, IP. Censos (Dezembro 2011) 

 

 Conforme tabela acima mencionada, na zona intramuros não vivem mais de 124 habitantes, 

mas a própria autarquia não permite alterar a estrutura das habitações, por ser património classificado 

 População residente 

Concelho 11.772 

Vila de Óbidos 180 

  Intramuros   124 

Extramuros  56 
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pelo DGCP- (IGESPAR). A autarquia preocupa-se em investir nos eventos, no entanto é difícil gerir 

uma vila com características arquitetónicas únicas, onde as dificuldades surgem a nível das 

mudanças constantes, quase todos os anos, de alterações a nível das legislações. 

 

 O turista que vem a Portugal, e principalmente à Vila, procura produtos de valor nacional, de 

tradições, de história que não encontra aqui. É de lamentar essa questão preocupante, que desvaloriza 

aquilo que tanto se pretende em Óbidos, valorizar o produto comercializado português. Os turistas 

vão à Vila de Óbidos, e, durante a noite, depois de as lojas fecharem não há animação. A Vila perde 

a sua vida urbana que apresenta durante o dia e transforma-se num deserto. 

 

 No caso específico de Óbidos, não podem entrar carros na Vila, não há condições para isso, 

no entanto, para os turistas acaba por ser vantajoso, é muito mais agradável poder visitar a Vila a pé, 

poder circular sem qualquer preocupação adicional. Outra questão preocupante em Óbidos, e não só, 

a nível nacional, é a falta das condições de habitabilidade a nível urbano. Em Coimbra, Porto, 

Lisboa, as casas com mais de 50 anos, não têm condições para habitar, mas também não há 

investimentos particulares, devido a conjuntura atual de crise que o país atravessa e a questões 

jurídicas do uso urbano.  

 

   É fundamental haver envolvência nos centros históricos, no entanto, os jovens dos dias de 

hoje, valorizam pouco o património arquitetónico habitacional, e as autarquias não têm 

possibilidades para investir nesse sentido. É de valorizar as iniciativas criativas em que Óbidos vai 

apostando, a questão de abertura da livraria Ler Devagar, que anteriormente era um lugar sagrado na 

igreja de São Tiago, hoje, transformou-se numa livraria, assim como também a própria Vila, no 

passado mês de Junho, do ano 2013 tornou-se Vila literária com a abertura de 5 livrarias temáticas 

um pouco por toda a Vila intramuros. São um conjunto de todas estas questões que marcam a 

diferença, mas que necessitam de incentivos por parte de toda a envolvência local e habitacional de 

Óbidos. 
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Considerações finais 

 

Apesar do tarde desenvolvimento turístico iniciado em Portugal, o turismo português 

rapidamente desenvolveu-se e contribui para a favorável questão da empregabilidade em Portugal, 

extremamente importante para o povo português e para o desenvolvimento económico do país. Neste 

sentido é igualmente relevante mencionar a importância do turismo para o aumento da procura do 

turismo em Portugal, especificamente o turismo de Habitação em Espaço Rural. Nos dias de hoje, o 

mais procurado pelo turista estrangeiro e valorizado pelos portugueses. Isto porque existe uma 

grande preocupação, no que diz respeito ao valor patrimonial, arquitetónico, histórico e familiar das 

casas portuguesas, que praticam este tipo de turismo e valorizam o ambiente regional e local. Há uma 

preocupação em “acolher” o turista e atribuir-lhe um ambiente familiar, fazê-lo sentir o conforto e o 

calor humano dos portugueses.  

 

Nos dias de hoje, cada vez mais, o turista procura características que marcam a diferença de 

alguma forma. Sendo que os portugueses demonstram interesse perante o turismo, e tentam pôr em 

prática as suas funções. As próprias condições da vantagem do clima, do sentido da hospitalidade, 

que o povo apresenta, as próprias tradições e cultura enraizadas nestes, o gosto em receber e 

contribuir para o desenvolvimento turístico português, são características que contribuem para um 

bom desenvolvimento a nível turístico em Portugal. 

 

Na verdade, o turismo continua a ser um dos sectores indispensáveis na geração de receitas e 

da sua sucessiva riqueza, pelo que, o desenvolvimento deve constituir uma das primordiais 

preocupações dos governos dos países. 

 

Desta forma, devido ao grande impacto económico é importante ir ao encontro do 

crescimento do turismo, de uma forma equilibrada, com as necessidades locais das regiões de 

destino. Parece que o futuro do turismo, cada vez mais segue a lógica de “ um regresso às origens”, 

resultado da mudança do pensamento do ser humano, que leva os turistas a analisarem formas de 

turismo cada vez mais conscientes, onde estes tenham um papel fundamental, tomando eles próprios 

as decisões e iniciativas de novos projetos. 
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 Tendo em conta os eventos da região turística do Oeste, em destaque está o surf Rip Curl
14

, 

que decorreu no mês de Outubro do ano 2013, numa das praias mais conhecida da zona Oeste, a 

Praia Supertubos, de Peniche. Foi mais uma prova de que a região destaca-se com as melhores ondas 

para praticar surf. Sendo este um evento de destaque a nível internacional, foi organizado em 

Portugal, a chamada Oeste Portugal Lounge, construído a partir de uma iniciativa de materiais 

reciclados, usufruindo do conforto e do bem-estar, de uma música agradável, ou até mesmo provar a 

gastronomia portuguesa. Um espaço, onde se pretende demonstrar o que a região Oeste tem para 

oferecer, em destaque: o património, a tradição, história e pontos turísticos naturais da região. 

 

A onda com 78 pés (23,77 metros) do Garrett MacNamara
15

 na praia do Norte, na Nazaré deu 

que falar em todo o mundo, e destaca-se no livro do Guinness como recorde e ficará para a história 

do surf. A Nazaré foi notícia mundial, e uma das fotos da onda chegou mesmo a fazer capa no jornal 

britânico The Times. 

 

Conforme a revista Publituris, “Portugal foi eleito como uns dos melhores destinos para 2014 

graças à relação qualidade/preço”; e o crescimento de Lisboa a nível turístico, destaca-se nos top 10 

dos destinos de cruzeiros. A atividade de cruzeiros do porto de Lisboa registou um aumento de 2% 

em comparação com o ano anterior.  

 

Tendo em conta a situação atual e o panorama evolucional do país, a nível turístico, e ainda, 

com os destaques referidos anteriormente, que marcam acontecimentos históricos em Portugal, e 

principalmente tornam o país ainda mais conhecido a nível mundial. Toda esta conjuntura, para além 

de ser vantajosa na região Oeste, tratará mais turistas em Óbidos, e com eles surgirão novos projetos 

de eventos, até porque, segundo o projeto Local Action Plan, o município tem em vista novos 

projetos, quer apostar em novos eventos para os próximos anos. O turista, nos dias de hoje procura 

novos desafios e novas formas de passar o tempo, porque como há uma grande oferta tem que haver 

diferenciação, para atrair o turista. Desta forma prevê-se a chegada de mais turistas nos próximos 

anos. 

 

                                                        
14

In:  http://www.oestecim.pt/News/newsdetail.aspx?news=262522bc-dd5f-4779-9573-7c2e1a4845fa 

 
15

In  http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=2511929 

 

http://www.oestecim.pt/News/newsdetail.aspx?news=262522bc-dd5f-4779-9573-7c2e1a4845fa
http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=2511929
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Balanço final do Estágio  

 

Não deixo de considerar, que o grau de Mestre provenha apenas do presente relatório, pois 

este abrange toda a experiência vivida como um todo, desde do começo do meu percurso académico 

até a conclusão do presente Mestrado, com particular evidência para o estágio realizado, que foi sem 

dúvida importante. O amadurecimento teórico, mas também prático, a importância dos 

conhecimentos adquiridos ao longo desta etapa da minha vida, a relevância de informação que se 

adquiriu ao longo do tempo irão certamente contribuir e manifestar-se mais tarde, no meu percurso 

futuro, naturalmente ligado ao turismo. 

 

Ter tido a oportunidade de estagiar na Casa d’Óbidos, para mim uma experiência muito 

gratificante, principalmente por ter vivido a experiência de uma casa de habitação, na qual existe um 

elemento “familiar” que representa os proprietários da casa, e que habita nesta 24 sobre 24, vive cada 

momento do cliente, respondendo constantemente a todas as necessidades deste. Ter tido a 

possibilidade de poder participar em todas as tarefas da Casa, desde do aprender a confecionar o 

pequeno-almoço até as lidas domésticas que uma casa habitual exige.  

 

Ter experienciado o trabalho em equipa, proporcionou-me uma boa preparação para um 

futuro emprego com as mesmas características, tanto a nível de contacto com os clientes como a 

preparação antes do cliente chegar a casa. Saber lidar com as várias exigências de cada cliente em 

particular, responder a todas as suas exigências, usando sempre a qualidade máxima. A enorme 

liberdade de trabalhar por mim própria, transmitiram-me através da experiência na Casa, uma 

consequente liberdade de responsabilidade, que se revelou bastante benéfica para o desenvolvimento 

das minhas capacidades pessoais. 

 

A minha envolvência diária com os clientes, a oportunidade de acompanhar o cliente desde 

da sua chegada, dar-lhe às boas vindas, explicar-lhe quais as regras da casa, quais os horários do 

pequeno-almoço, quais os pontos turísticos que sugerimos enquanto “guia” da Sub-Região do Oeste, 

enfatizando o Património da região. Toda esta experiencia e envolvência pessoal com vários tipos de 

pessoas vindouras de países como a Alemanha, Itália, França, Canadá, EUA abriu-me uma nova 

visualização enquanto pessoa. O diálogo criando entre o cliente, a troca de experiências pessoais 
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despertou-me um maior interesse em viajar e conhecer as culturas mundiais. As vivências enquanto 

estágio fez-me perceber que a Casa d’Óbidos, e toda a sua envolvência a nível profissional tem a ver 

com a boa cooperação e a comunicação entre os colaboradores da casa, e ainda, sem dúvida com a 

satisfação pelo trabalho desenvolvido diariamente. É de enaltecer todo o empenho e o gosto de 

trabalharem em equipa.  

 

Apesar de implicar imenso trabalho no dia-a-dia, para uma equipa tão pequena, é admirável a 

ajuda recíproca e o empenho entre os empregados, e é de elogiar a passagem de testemunho e das 

regras da casa, sendo que nenhum dos colaboradores tem formação na área de turismo, o que não se 

tem analisado como uma desvantagem, mas sim um fator de diferenciação. Nesta casa trabalha-se 

com base na paixão por cuidar, e com muito bom senso pelo contentamento do cliente. Aqui está o 

segredo de tanto êxito e de tanto valor que se coloca diariamente. É uma tarefa empenhada com 

disciplina e regras que se reflete nos resultados positivos desta Casa.  

 

É relevante mencionar a questão do sucesso da Casa, mas também o de Óbidos, local que 

conquistou ao longo dos anos sucesso a nível nacional mas também internacional, devido aos 

eventos organizados anualmente. O impacto que toda a Sub-Região Oeste domina, a sua 

especificidade de distinção, de autenticidade, de arquitetura única, e que transmite o que de facto 

representa, torna-se transparente à vista do turista. A participação e envolvência de toda a população 

de Óbidos é notável e contribui para o desenvolvimento contínuo de Óbidos, como destino de eleição 

turística. 
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Sugestões 

 

 Ao longo do estágio realizado na Casa d’Óbidos fui tentando da melhor forma intervir com as 

minhas ideias e ser útil enquanto colaborador desta, através de sugestões futuras para o 

melhoramento do futuro percurso desta. De entre muitas, destaco as que considero serem as mais 

importantes num futuro próximo. 

 

 Como já existe uma imagem de marca da Casa d’Óbidos, suponho que seria bastante 

interessante a Casa organizar eventos ocasionais, para ser mais uma forma de atrais todo o tipo de 

turistas ou até visitantes. Neste sentido, tentar criar pacotes de fim-de-semana para casais ou até 

famílias que queiram partilhar um momento diferente. Comemorar dias festivos: 8 de Março, dia 

Internacional da Mulher; 14 de Fevereiro, dia de São Valentim; 19 de Março, dia do pai; 1º Domingo 

de Maio, dia da mãe; 1 de Junho, dia da criança; ou ate o dia mundial de Turismo, comemorado no 

dia 27 de Setembro.   

 

 Como se pode observar em (http://www.casadobidos.com/) o website da Casa só se encontra 

disponível em português e inglês. Seria melhor para a Casa que este estivesse disponível em vários 

outros idiomas, considerando que as redes sociais são o meio mais rápido de acesso, e ao mesmo 

tempo, a imagem que se passa ao cliente sobre a entidade “vendedora”. 

 

 O facto de à poucos meses, a casa ter sido estreia no facebook é mais uma forma de se tornar 

conhecida por todos os que têm ligação com as redes sociais, e mais uma forma de publicitar a Casa. 

Algo bastante positivo para esta entidade, mas ao mesmo tempo uma estratégia de publicidade. Ser 

atual é ir ao encontro da atualidade, e da sempre evolução das novas tecnologias, e a Casa tem 

evoluído neste sentido, ano após ano, com grande sucesso e reconhecimento, através dos comentários 

inéditos dos hóspedes que aqui passaram.  

 
 

 Quanto aos objetivos sugeridos, no início do estágio, considero que prestei, efetivamente, um 

apoio positivo a entidade, ao ter participado em ideias e conhecimentos importantes, assim como 

casuais sugestões de melhoramento. Por outro lado, compreender como se gere uma pequena 

entidade no setor do turismo e os obstáculos que esta tem que atravessar, constitui uma lição a 

manter. Como acontece na maior parte dos casos das pequenas empresas foi possível ver o meu 

impacto pessoal na vida desta, sensação essa que muito poucos estagiários têm a oportunidade de ter.  

http://www.casadobidos.com/


Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

99 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

 

 Considero que o sucesso de um estágio, reflete-se no bom professor que temos, e eu tive a 

sorte de ter uma orientadora de estágio extremamente empenhada no que faz. Exigente com o seu 

trabalho e também preocupada com a evolução do meu. Ao longo dos 9 meses passados na Casa 

d’Óbidos (desde 1 de Setembro de 2012 a 12 de Junho de 2013) consegui ter um feedback geral 

sobre tudo o que a Casa envolve e as táticas, a arte de bem receber, o empenho total enquanto casa 

“familiar”.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

100 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

Referências 

 
 

Baptista, M. (2003). Turismo, Gestão Estratégica (Editorial.). Lisboa: ISBN 012-001890, acedido a 

11/07/2013 

 

Booking – Casa d’Óbidos, pontuação obtida de 8.8 de 10. Pontuação obtida a partir de 104 

comentários, disponível em http://www.booking.com/hotel/pt/casa-d-obidos.pt-pt.html, acedido 

a 14/11/2013 

 

 

Bom Sucesso, Architecture Resort, Leisure & Golf, Óbidos, Portugal. O Castelo de Óbidos foi eleito 

uma das sete 7 maravilhas de Portugal, disponível em http://www.bomsucesso.com.pt/internal-

news/o-castelo-de-%C3%B3bidos-foi-eleito-uma-das-7-maravilhas-de-portugal-10845, acedido 

a 15/07/2013 

 

 

Bucho, D. J. C. A. (2010). Patromónio, Animação e Turismo (Instituto.). Portalegre.ISBN: 978-989-

96701-1-2, acedido a 14/07/2013 

 

 

Camargo, Patrícia. 2009. Os impactos do turismo cultural. In Turismo cultural: estratégias, 

sustentabilidade e tendências. (Camargo, Patricia, and Gustavo da Cruz - Organizadores) Ilhéus: 

Universidade Estaduall de Santa Cruz, acedido a 23/12/2013 

 

 

Casa d’Óbidos, Quinta de São José, em Booking.com, (2013), disponível em: www.booking.com, 

acedido a 02/02/2013 

 

 

Circuitos Temáticos: Ambiente Histórico da Vila de Óbidos  (2010). Municipio de Óbidos, FEDER, 

Programa Opercaional da Cultura, disponivel em www.cm-obidos.pt acedido a 15/11/2013 

 

http://www.booking.com/hotel/pt/casa-d-obidos.pt-pt.html
http://www.bomsucesso.com.pt/internal-news/o-castelo-de-%C3%B3bidos-foi-eleito-uma-das-7-maravilhas-de-portugal-10845
http://www.bomsucesso.com.pt/internal-news/o-castelo-de-%C3%B3bidos-foi-eleito-uma-das-7-maravilhas-de-portugal-10845
http://www.booking.com/
http://www.cm-obidos.pt/


Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

101 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

Circuitos Temáticos: O Azulejo em Óbidos (2010). Municipio de Óbidos, FEDER, Programa 

Opercaional da Cultura, disponivel em www.cm-obidos.pt acedido a 15/11/2013 

 

 

Cunha, Licínio (2013). Economia e Política do Turismo (Lidel). Lisboa. ISBN:978-972-757-950-1 

acedido a 17/08/2013 

 

 

Cunha, Licínio (2009). Introdução ao Turismo (Verbo). Lisboa-São Paulo.ISBN: 978-972-22-2085-

9, acedido a 20/08/2013 

 

 

Diário da República, 1.ª série — N.º 94, (Decreto - Lei n.º 33/2013 artigo 37º, de 16 de Maio), 

acedido em 25/08/2013 

 

 

Fortin, Marie-Fabbienne. (2009). Fundamentos e etapas do processo de Investigação. (Lusodidact.). 

Loures, acedido a 11/11/2013 

 

 

Gazeta das Caldas, disponível em: http://www.gazetacaldas.com/30124/festival-de-chocolate-

visitado-por-150-mil-pessoas/,acedido em 01/05/2013 

 

 

Guia da Cidade, Castelo de Óbidos, disponível em http://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-

obidos-13975, acedido a 14/07/2013 

 

 

Instituto Nacional de Estatísticas – INE, Statistics Portugal, (2013), disponível em www.ine.pt, 

acedido a 14/05/2013 

 

 

http://www.cm-obidos.pt/
http://www.gazetacaldas.com/30124/festival-de-chocolate-visitado-por-150-mil-pessoas/
http://www.gazetacaldas.com/30124/festival-de-chocolate-visitado-por-150-mil-pessoas/
http://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-obidos-13975
http://www.guiadacidade.pt/pt/poi-castelo-de-obidos-13975
http://www.ine.pt/


Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

102 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

LAP, Local Action Plan. (2011). Creative Footprint: The Next Big Step will be a lot of Small Steps, 

Urban Areas: Urbact Programme. Câmara Municipal de Óbidos, Óbidos, acedido a 21/04/2013 

 

 

Meios e Publicidade, disponível em: http://www.meiosepublicidade.pt/2008/01/obidos-uma-marca-

inovadora/, acedido a 24/04/2013 

 

 

Óbidos Patrimonium, Município de Óbidos, disponível em http://www.cm-obidos.pt, acedido a 

08/02/2013 

 

 Oeste, Terra de Vinhedos e de Mar, Óbidos, disponível em http://www.rt-oeste.pt/ e 

http://www.visitoeste.com/, acedido a 11/02/2013 

 

 

O maior site de viagens do mundo, Tripadvisor, Casa d’Óbidos, Óbidos: Nº 1 de 13 Hotéis em 

Óbidos, disponível em: http://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g189160-d239330-

Reviews-Casa_D_Obidos Obidos_Leiria_District_Central_Portugal.html, acedido a 11/02/2013 

 

 

OMT (2001). Introdução ao Turismo (Roca.) São Paulo: ISBN: 012-b40576, acedido a  29/07/2013 

 

Portal Oficial, Município de Óbidos, Câmara Municipal de Óbidos, (2007-2013) disponível em: 

http://www.cm-obidos.pt, acedido a 6/02/2013 

 

 

Posto de Turismo de Óbidos, Óbidos (2008-2013), disponível em www.obidos.pt, acedido a 

09/02/2013 

 

 

Richards, Greg. 2009. Turismo Cultural: padrões e implicações. In Turismo cultural: estratégias, 

sustentabilidade e tendências. Camargo, Patricia and Gustavo da Cruz (Organizadores). Edited 

http://www.meiosepublicidade.pt/2008/01/obidos-uma-marca-inovadora/
http://www.meiosepublicidade.pt/2008/01/obidos-uma-marca-inovadora/
http://www.cm-obidos.pt/
http://www.rt-oeste.pt/
http://www.visitoeste.com/
http://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g189160-d239330-Reviews-Casa_D_Obidos%20Obidos_Leiria_District_Central_Portugal.html
http://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g189160-d239330-Reviews-Casa_D_Obidos%20Obidos_Leiria_District_Central_Portugal.html
http://www.cm-obidos.pt/
http://www.obidos.pt/


Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

103 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

by Editus – Editora da UESC. Ilhéus: Universidade Estadual de Santa Cruz, acedido a 

15/12/2013 

 

SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, O Urbano da Vila de Óbidos, 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, disponível em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2195, acedido a 5/06/2013 

 

 

SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, Castelo de Óbidos/Pousada de 

Óbidos, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, disponível em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3324, acedido a 7/06/2013 

 

 

Soares, Clara Moura e Maria João Neto  (2013). Óbidos: De Vila Museu a Vila Cultural: Estudo de 

Gestão Integrada de Património Artistíco  (Caleidoscópio). Casal de Cambra.ISBN: 978-989-

658-224-1, acedido a 15/11/2013 

 

 

Solares de Portugal, disponível em: http://www.solaresdeportugal.pt, acedido a 09/02/2013 

 

 

Survey Monkey, Escala de Likert explicada, Dicas e melhores práticas da escala de Likert, 

disponível em https://pt.surveymonkey.com/mp/likert-scale/, acedido a 11/02/2013 

 

 

Tecontal - Técnicos de contas associados, LDA- é uma empresa que presta serviços de contabilidade 

e apoio à gestão a empresa desde 1984, disponível em http://www.tecontal.com/?opc=apre, 

acedido a 5/08/2013 

 

 

TURIHAB – Associação do Turismo de Habitação, disponível em: http://www.turihab.pt, acedido a 

11/02/2013 

 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2195
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3324
http://www.solaresdeportugal.pt/
https://pt.surveymonkey.com/mp/likert-scale/
http://www.tecontal.com/?opc=apre
http://www.turihab.pt/


Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

104 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

 

Turismo de Habitação, Casa d’Óbidos (2013), disponível em: www.casadobidos.com, acedido a 

 06/08/2013 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.casadobidos.com/


Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

105 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

Anexos 
 

          

                    Entrada Principal da Casa d’Óbidos, Foto de Mariana Baptista, 2012. Arquivo fotográfico da Casa d’Óbidos. 
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Anexo I – Turismo de Habitação  

 

 

Artigo I – A Casa d’Óbidos e a descrição sobre a sua localização e os seus atrativos próximos 
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Anexo II – Solares de Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo II – A discrição dos tipos de casas que representam os Solares de Portugal  
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Artigo III – O acolhimento das casas dos Solares de Portugal 

“You arrived as a guest and leave as a friend” 
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Anexo III - Encontro Nacional do Turismo de Habitação e TER 

 

 

 

 

ENCONTRO NACIONAL DO TURISMO DE HABITAÇÃO E TER 
 

CONCLUSÕES 
 

O Encontro Nacional do Turismo de Habitação e TER – Turismo no Espaço Rural foi organizado pela TURIHAB, 
no Convento de Refoios em Ponte de Lima, por ocasião dos 30 anos de existência desta associação. 
http://www.turihab.pt/PT/encontro_2013.html  
 
Do encontro ressaltamos o seguinte: 
 
1- Novas Gerações de empreendedores do TH e TER introduzem novo modelo de gestão e inovação, 

menos emocional e mais ocupacional, dando continuidade ao negócio intergeracional familiar. 

 A TURIHAB, ao adoptar como principal estratégia de atuação a recuperação do património de cariz 
familiar das casas suas associadas, tem contribuído indelevelmente para a valorização da identidade 
regional e para a coesão do território nacional. Em 1993, a associação lançou a marca Solares de 
Portugal, referência nacional e internacional de Turismo de Habitação (TH). Vinte anos volvidos, uma 
nova marca Casas no Campo, vê a luz do dia! Uma rede de casas de Turismo no Espaço Rural (TER) 
destinada a fomentar o turismo no campo- activo e de natureza. Neste momento, assiste-se a uma 
importante mudança no Turismo de Habitação! Uma nova geração prepara-se para dar continuidade 
ao património familiar e a reinventar o turismo no espaço rural, e o modelo de negócio com novas 
ofertas criativas de enoturismo, ecoturismo, turismo cultural e turismo equestre. Acresce, ainda, que 
tem sido incrementada nas casas TH/TER, a comercialização de produtos locais para autoconsumo, 
pretendendo –se, desta forma, recriar sabores avoengos e permitir a sustentabilidade desta forma de 
“estar e fazer” turismo em Portugal.  
 

http://www.turihab.pt/PT/encontro_2013.html
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2- A Qualificação do TH e TER é fundamental para a valorização da oferta existente e para atingir 

novos segmentos e novos mercados. 

Tanto o Turismo de Habitação como o TER constituem produtos diferenciados e não massificados, 
pelo que não se regem pelo factor preço, mas sim pelo da qualidade e autenticidade. Hoje o que é 
privilegiado pelo consumidor deste tipo de turismo é a localização, as características únicas e a 
genuinidade do alojamento. Em conformidade, a TURIHAB, com as casas associadas, implementou um 
sistema de gestão de qualidade que resultou na qualificação das redes Solares de Portugal e Casas no 
Campo. Com base neste modelo e em conjunto com o Turismo de Portugal I.P., desenvolveu a 
primeira norma portuguesa de certificação e o Manual de boas práticas para o Turismo de Habitação e 
o TER – Turismo no Espaço Rural. É premente a necessidade de aproximar e uniformizar a qualidade 
de serviço, garantindo a autenticidade e a diferenciação da oferta TH/TER. 

 
3- O Trabalho em rede entre público e privado aumenta exponencialmente a promoção da imagem do 

Destino e da marca Portugal. 

Todas as regiões de turismo - Porto e Norte, Centro de Portugal, Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e 
Açores, estão representadas na oferta da TURIHAB. O conceito de trabalho em rede, que tem sido 
praticado pela associação, consubstanciado nas marcas Solares de Portugal, Casas no Campo e na 
CENTER – Central Nacional do Turismo no Espaço Rural, deve ser potenciado pelas entidades 
turísticas. Existe uma complementaridade das regiões de turismo que poderá ser aproveitada em 
benefício da valorização da marca Portugal. Porém, para trabalhar efectivamente em rede, é 
necessário concertar os produtos turísticos e a oferta global, reforçar a imagem do destino, aumentar 
os canais de distribuição e de divulgação quer a nível nacional quer a nível internacional. Exemplo, o 
filme apresentado pela TURIHAB “Portugal – Campo e Mar”. http://youtu.be/DHsmFaN8lN0  

 

4- A Cooperação entre as várias Instituições do turismo Nacional e Internacional potencia os canais de 

distribuição, o posicionamento do produto e das marcas e constituiu uma arma poderosa para a 

internacionalização do TH e TER. 

A TURIHAB tem levado a efeito uma importante actividade de cooperação em parceria com 
organizações internacionais congéneres, a Europa das Tradições e as Fazendas do Brasil, com 
entidades públicas e privadas, nomeadamente com as delegações no estrangeiro do Turismo de 
Portugal, a Aicep, as Agencias Promocionais, a TAP Air Portugal, as Associações de Desenvolvimento 
Local para a internacionalização do TH e TER.  
As acções de divulgação nas embaixadas portuguesas e a presença nos canais de distribuição e nas 
plataformas promocionais das várias instituições são iniciativas de promoção com repercussão 
assinalável e escasso dispêndio de meios financeiros.  
Para potenciar novas iniciativas, angariar novos mercados, assegurar a qualificação e a diferenciação 
da oferta e incrementar a internacionalização do TH e TER ancorado nas marcas Solares de Portugal e 
Casas no Campo, foi firmado um protocolo de colaboração entre o Turismo de Portugal I.P. e a 
TURIHAB – Associação do Turismo de Habitação. http://www.turihab.pt/PT/protocolo.pdf  

 
Porto, 26 de Outubro de 2013 

 

 

http://youtu.be/DHsmFaN8lN0
http://www.turihab.pt/PT/protocolo.pdf
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Anexo IV - A Casa d’Óbidos  (fotografias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo VI – Localização fora de Comum da Casa d’Óbidos 
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Fotografia I – A casa d’Óbidos em ruínas 
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Fotografia II – O antes e o depois da Casa d’Óbidos  
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Fotografia III – O antes e o depois da Casa d’Óbidos 
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                         Anexo V-Incêndio da Casa d’Óbidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografia II – Incêndio na Casa principal no ano 2000 
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Fotografia III – Incêndio na Casa principal no ano 2000 
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Fotografia IV – Incêndio na Casa principal no ano 2000 
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Artigo VII – Casa d’Óbidos volta a acolher turistas 

Jornal das Caldas, 28 de Novembro de 2001 
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Fotografia VII – Corredor da Casa principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fotografia VIII – Hall da entrada da Casa Cristina 
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                      Fotografia IX - O carro de um cliente habitual da Casa no pátio da Casa 

 

                                                            

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fotografia X – Decoração de candeeiros no corredor da Casa principal 
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Anexo VI - Registo dos clientes da Casa d’Óbidos e os inquéritos de opinião sobre a estadia nesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia XI – Registo do cliente que permanece na Casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia XII- Questionário de satisfação dos clientes da Casa 
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Anexo VII – Brochura de apresentação da Casa d’Óbidos 

 

 

 

 

 

 

Flyer I – Livro de apresentação da Casa d’Óbidos 
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Anexo VIII – Região turística do Oeste (atividades turísticas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Flyer II – Visitar Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flayer III – Pontos de interesse turístico na Região Oeste 
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Flayer IV – Escola de Vela da Foz do Arelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Flyer V – As Berlengas 
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Anexo XIX – Óbidos (pontos de interesse turístico) 

 

 

Flayer VI – Pontos de interesse turístico em Óbidos 
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ANEXO X – As agências com as quais a Casa d’Óbidos trabalha 

 

 
Casa d’Óbidos, 2012 

 

       Nome          Tipologia                     País                        Web Site 

Ardanza 

 
 

  Agência      Holanda   www.ardanza.nl 

 
 

         

Geotura 

 

      Agência 

 

 Alemanha 

 

  www.geotura.com 

 
 

 

Secret places 
 

 

  

     Agência 

 

  

World wide web 

   

http://www.secretplaces.com/ 
 

Umfulana  Agência 

 

 

            www.umfulana.de 

 

        

Portugal 

Individuell 
 

      Agência 

 
 

 World wide web 

 

  www.portugal-indiduell.de 

 

 

Blue Paradise 
 

  

     Agência 

 

  

Portuguesa 
 

   

http://blueparadise-portugal.com/ 
 

 

Portugal Reiseprofi 

 

  

     Agência 

  

Alemanha 

   

www.portugal-reiseprofi.de 

        

Booking  Software de 

reservas por 

comissão 

 World wide web   www.booking.com 

 
 

        

Venere 

 
 

 Software de 

reservas por 

comissão 

 World wide web   www.venere.com 

 
 

         

Laterooms  Software de 

reservas por 

comissão 

 World wide web   www.laterooms.com 

 
 

         

Globekey  software de 
reservas diretas 

 World wide web   www.globekey.com 
 

        

Hostelbookers  Software de 
reservas por 

comissão 

 World wide web   www.hostelbookers.com 
 

http://www.ardanza.nl/
http://www.geotura.com/
http://www.secretplaces.com/
http://www.umfulana.de/
http://www.portugal-indiduell.de/
http://blueparadise-portugal.com/
http://www.portugal-reiseprofi.de/
http://www.booking.com/
http://www.venere.com/
http://www.laterooms.com/
http://www.globekey.com/
http://www.hostelbookers.com/
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ANEXO XI – Pré-teste a fim da perceção da qualidade do questionário realizado 

 

 

Questionário sobre a opinião dos comerciantes da Vila sobre a importância da Inovação na 

Estratégia do desenvolvimento turístico da Vila de Óbidos (Pré-Teste) 

 

O objetivo do Pré-teste consiste em perceber por parte dos inqueridos: 

 

 A qualidade do questionário que é aplicado aos comerciantes da vila; 

 

 A clareza e a simplicidade das perguntas. 
 

 

 

 SIM NÃO 

1. O formato do questionário é simples? 

 

  

2. As perguntas são claras? 

 

  

3. Houve alguma (s) pergunta(s) difícil/difíceis 

de entender? 

Se respondeu sim, indique qual/quais nr º -------- 

 

  

4. Sugere alguma melhoria ao questionário? 

Se respondeu sim, indique Qual/Quais? 
 

 

  

 

Quanto tempo demorou a preencher o questionário? -------- (minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO XII – Questionário sobre a opinião dos comerciantes da Vila d’Óbidos 

 

 

QUESTIONÁRIO 
 

 

Este inquérito realiza-se no âmbito do projeto final de Mestrado em Turismo e 

Comunicação organizado pela FLUL, IGOT e ESHTE. 

 

Tem por base analisar a “Opinião dos comerciantes da Vila sobre a importância da 

Inovação na Estratégia do desenvolvimento trístico da Vila de Óbidos” 

 

Este inquérito é anónimo, servindo apenas para fins estatísticos. Para cada questão 

assinale com uma cruz (X). 
 

 

 
 

I. Dados pessoais 

 

1.1- Género: 

 Feminino                 Masculino   

 

 

1.2- Faixa etária: _____ 

 

1.3-  Qual o nível de educação mais elevado que atingiu?   

Nenhum nível de instrução     

Nível Básico (ate 6º ano)  

Secundário (ate ao 12º ano)  

Superior     

NS /NR    

 

 

 

 

 

 

1.4- Qual a área de atividade desempenhada na vila? 

 

 

Hotelaria 

Comércio  

Setor público 

Cultura 



Casa d’Óbidos  

Inovação e Excelência em Turismo de Habitação 

 

132 

 

 

Mestrado em Turismo e Comunicação                                                                                             Alina Gorgos 

Serviços 

Tecnologia 

 

1.5- Quais os idiomas que comunica com o turista? 

 

Português  

Inglês 

Francês 

Espanhol 

Alemão 

 

 

 

 

II. Perceção do setor comercial na vila. 

 

2.1- O seu trabalho contribui para a valorização da experiência do turista em Óbidos? 

 

Sim  

Não  

 

2.2- O turista contribui para o desenvolvimento da sua atividade na vila? 

 

Sim 

Não 

 

2.3- Considera o produto que oferece inovador? 

 

Sim 

Não  

Talvez 

 

2.4- De que forma o seu produto é inovador? 

Produto de desenvolvimento local 

Produto diferenciador e de qualidade 

Produto que cumpre às necessidades básicas do turista 

Produto português 
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Outro motivo              Qual? ------------------------ 

 

2.5- Considera que a agenda de eventos contribui para o desenvolvimento do seu negócio? 

 

Sim 

Não 

Talvez 

 

 

 

2.6- Quais os fatores que levam o turista a preferir o seu produto? 

Localização 

Design 

Preço 

Serviço de qualidade 

 

Outro               Qual? ----------------------- 

 

 

2.7- Classifique de acordo com o perfil do turista qual a faixa etária que consome mais? 

Até aos 18 

18-28 

 28-38 

 38-48 

+ que 48  

 

2.8- Qual o perfil dos consumidores? 

Casais 

Famílias 

Grupos 

Turistas individuais 

 

Outro                    Qual? ------------------------ 
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2.9- Da sua perceção nos últimos 10 anos: 

Há mais turistas e consomem mais 

Há mais turistas e consomem menos 

 Há menos turistas e consomem mais 

Há menos turistas e consomem menos 

 

 

 

III. Inovação do produto comercializado. 

 

3.1-  Numa escala de 1 (Discordo) a 4 (Concordo Plenamente) assinale com um (X), por 

favor, em que medida está de acordo ou desacordo com as seguintes afirmações. 

 

 

 

 

Discordo Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

plenamente  

Desenvolvimento em inovação 

do seu produto  

    

Diferenciação do seu produto 

  

    

Apresentação e design do seu 

produto  

 

    

Comunicação do seu produto  

 

    

Localização do seu produto 

 

    

Preço do seu produto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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