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Resumo

A cidade de Portimão criou uma imagem de si no público de apenas sol, 

prédios, praia e vida nocturna, mas a cidade oferece uma série de outros 

atractivos a quem a visita, contudo estes não são pouco divulgados e a cidade 

continua a ser procurada essencialmente pela praia e pelos bares. É um 

local de excelente gastronomia, de vistas deslumbrantes, de clima sempre 

ameno, de histórias e lendas extraordinárias e um local de muita anima-

ção. Portimão tem muito para oferecer a quem a visita.

É neste cenário que Portimão precisa de se promover e de se divulgar. 

Precisa também de atenuar a imagem degradada e não correspondente ao 

seu potencial, oferecendo outros atractivos a quem a visita e estimulan-

do a visita a novos sítios. Procurou-se, por isso, descobrir alguns locais, 

histórias e saberes da terra, em bibliografia existente da cidade e aconse-

lhados pelas próprias pessoas da terra.

Este estudo pretende utilizar as potencialidades do design de comunicação 

para divulgar e promover Portimão como uma cidade diferente da que 

muitos julgam ser. 

Com o intuito de se perceber a imagem que passava de Portimão, foram 

analisados guias onde a cidade era referida. Foi também efectuada uma 

recolha e análises do material existente no posto de turismo, de forma a 

perceber que tipo de informação poderia lá ser encontrada.

Foi também feito um levantamento de informações, histórias, lendas 

sobre Portimão, em bibliografia e junto dos habitantes da cidade.
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De forma a gerar atractivos para um maior número de pessoas, dividiu-se 

a campanha por gostos/preferências, criando cinco temáticas: Romântica, 

gastronómica, misteriosa, panorâmica e marafada.

Para esta campanha, foi desenvolvida uma nova identidade visual e um 

conjunto de cartazes, para cada uma das temáticas. Foi também realizado 

um guia temático, onde numa pesquisa inicial, foram comparados outros 

guias existentes no mercado.

Por último, realizámos um conjunto de peças de merchandising, para 

fortalecer a campanha.

O estudo tem como principal objectivo apresentar as muitas outras ofertas 

da cidade e criar uma campanha sólida e coerente que transmita uma 

imagem forte e inovadora da cidade.

Conclui-se, com uma campanha estruturada baseada no trabalho de recolha 

feito, que é possível alterar esta percepção incorrecta de Portimão e seduzir 

o público a visitar esta cidade, não só pela praia, mas também pelos seus 

muitos outros atractivos.

Palavras chave: 

Design de Comunicação, cidade, promoção, divulgação, temas
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Abstract

Portimão created an image of a city of just sun, buildings, beach 

and night life, but the city has a lot more attractions to offer to it’s 

visitors, but those attractions are not well promoted and the city 

is still looked for, essentially, the beach and the pubs. It’s a place 

where you can find great food, appreciate beautiful views, enjoy 

a great weather, learn peculiar stories and legends and a place 

where you can find a lot of fun things to do. Portimão has a lot 

to offer to its visitors.

This is why Portimão needs to promote itself. It also needs to reduce 

its poorly image, non-correspondent to its potential, offering 

more attractions to those who visit it, and promoting them. 

We looked to discover some spots, stories and other knowledge, 

in books and also recommended by the locals.

This study uses the advantages of communication design to promote 

and to spread Portimão as a different city from what most believe.

Trying to understand the image that passes of Portimão, tourist 

guides where analysed where the city was referred. Things from 

the tourist office, about Portimão, were also collected and analysed, 

for us to understand the kind of information we could find there.

Information, stories, legends about Portimão were also collected, 

in books and by talking to people from the city. 
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Trying to generate attractions to a larger group of people, we decided 

to divide this campaign by preferences, leading us to five themes: 

The romantic, the gastronomic, the mysterious, the panoramic and 

the “marafada”.

For this campaign, we developed a new brand and a group of posters, 

for each theme. A theme guide was also produced, but  not without 

first comparing other guides in the market.

We also created a group of merchandising objects, to strengthen 

the campaign

This study primal goal is to present the cities other attractions, 

creating a solid and cohesive campaign that can transmit a strong 

and new image of the city. 

In conclusion we can say that, with an organized campaign based 

on made research work, it is possible to change the wrong perception 

of Portimão and seduce the audience to visit this city, not just for 

the beach, but also for it’s many attractions

Key words: 

Communication Design, city, promotion, divulgation, themes
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Sumário

Numa primeira fase aparecem as dedicatórias, os agradecimentos, 

o resumo, o abstract, o sumário, o índice geral e o índice de figuras 

(pp. i - xxi).

Num capítulo introdutório, surge o Âmbito do Projecto de Investigação, 

a questão de investigação, os objectivos, e o desenho e a metodolo-

gia, onde se pode encontrar o organograma (pp. 1-9).

No capítulo do desenvolvimento, encontramos a contextualiza-

ção teórica e a investigação activa. Na contextualização teórica 

procuramos enquadrar o tema de investigação e recolher infor-

mação pertinente (pp.10-109) Na investigação activa, encontramos 

o desenvolvimento do projecto prático, fruto da anterior recolha 

(pp.111 -171)

São realizadas conclusões finais, onde surgem os contributos 

para o conhecimento e recomendações para futuras investiga-

ções. (pp. 171-179)

Referências bibliográficas, a bibliografia, os apêndices e o anexo, 

são os elementos que finalizam a investigação. (pp.181-203)
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introdução

1. Âmbito do Projecto de Investigação

“O mundo é um livro, e aqueles que não viajam lêem 

apenas uma página”. Santo Agostinho

Nos nossos dias existe uma grande facilidade em viajar e em desco-

brir novos lugares e novas culturas. Assim sendo, tornou-se numa 

actividade apreciada por muitos.

A decisão do local a visitar, pode vir através de um conselho de alguém 

próximo, mas é também muitas vezes influenciado pela forma como 

esse local é promovido e como as suas ofertas são publicitadas. É aí 

que o design de comunicação tem grande importância, pois é uma 

ferramenta eficaz para a divulgação desses locais, tornando-os mais 

interessantes e atractivos.

Neste caso, Portimão tem uma série de ofertas para os seus visitan-

tes, muito para além da praia e da vida nocturna que são promovidas. 

E não é apenas uma cidade com uma paisagem manchada por prédios. 

Esta é a imagem negativa e pouco atractiva apresentada de Portimão, 

em muitos guias nacionais e internacionais que foram recolhi-

dos para esta pesquisa. É neste cenário que Portimão necessita 

de se promover e de apresentar as suas muitas outras ofertas.

Sendo a investigadora natural de Portimão e estando ligada ao design 

de comunicação, surgiu a intenção de mostrar aos outros que tencio-

nem visitar a cidade, os locais, as histórias, as curiosidades que conhe-

cemos e que não são habitualmente promovidos, apoiados por uma 

favorável campanha comunicativa.
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Foram recolhidos, em bibliografia e através de informadores orais, 

locais, curiosidades, histórias, poesias, lendas da cidade, entre 

outros. A divulgação de toda essa oferta, ajuda a fortalecer a cidade 

de Portimão e a atenuar a sua pobre imagem, de uma cidade com 

poucos atractivos

Com este estudo pretende-se criar uma proposta de divulgação 

alternativa. Alternativa pois pretende ser uma divulgação visual-

mente diferente da actual e pretende apresentar locais que não são 

habitualmente publicitados.

O projecto pretende ser implementado no município de Portimão 

(Portimão, Alvor, Mexilhoeira Grande e Praia da Rocha), e tem 

como objectivo principal promover as outras ofertas da cidade.

2. Questão da Investigação

Será possível, através de uma campanha comunicativa estruturada 

que promova a visita a outros locais da cidade para além da divul-

gada praia, atenuar a imagem negativa que existe de Portimão?

3. Objectivos

O objectivo principal consistiu em criar um projecto de comuni-

cação gráfico actual e com qualidade para ser implementado, que 

reunisse conhecimentos na área do design de comunicação e sobre 

Portimão.
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Objectivos Gerais

. Conseguir tornar o projecto indicado para várias pessoas.

. Tornar a experiência de conhecer Portimão diferente

. Aprofundar conhecimentos na área do Design de Comunicação

. Adquirir novos conhecimentos na área do Design de Comunica-

ção aliado à divulgação das cidades.

. Adquirir novos conhecimentos acerca da história e da cultura 

de Portimão.

. Demonstrar a importância do Design de Comunicação para a 

divulgação e para a promoção das cidades

. Demonstrar como a imagem da cidade pode influenciar a visita 

à mesma

. Atenuar a imagem manchada que actualmente Portimão tem.

.Valorizar Portimão como cidade cultural e diversificada, contri-

buindo para que a cidade deixe de ser visto como uma identidade 

sazonal, promovendo um fluxo de turismo ao longo do ano

Objectivos Específicos

. Criar uma nova e actual linguagem gráfica para Portimão

. Conceber um guia temático

. Criar peças de merchandising indicadas para um determinado 

grupo temático.
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4. Desenho e Metodologia

O primeiro momento metodológico utiliza uma metodologia mista 

de base qualitativa de acordo com Creswell (2009) e Kumar (2005).

Numa primeira fase procurámos bibliografia que relacionasse 

de forma objectiva o Design de Comunicação e a promoção e a 

divulgação das cidades. Porque a considerámos insuficiente, proce-

demos à observação de outras fontes de informação tais como 

imagens gráficas de outras cidades, guias, cartazes entre outros. Foi 

deste modo, procurado enquadrar a cidade de Portimão através de 

análises de guias nacionais e estrangeiros onde a cidade é referida, 

tendo como objectivo alcançar a imagem da cidade. Serão, grande 

parte das vezes, utilizadas transcrições, porque a linguagem utiliza-

da pelos vários escritores é muito expressiva ou por considerarmos 

o artigo muito completo.

Complementarmente fomos colher informação junto de informa-

dores qualificados tais como naturais da cidade de diversas idades 

e também participámos numa conferência com o propósito de 

descobrir locais ocultos de Portimão e foi recolhida bibliografia 

específica e monográfica sobre lendas, histórias e outros saberes 

da localidade objecto da nossa abordagem.

Procedeu-se depois à denominada investigação activa. Desenvolve-

mos um projecto de comunicação gráfica, que inclui elementos 

de divulgação para a cidade de Portimão. Serão desenvolvidos 

apenas elementos chave de um potencial projecto maior, que 

poderá conter inúmeras peças desenvolvidas com o mesmo grafis-

mo e imagens, e assente na mesma estratégia de comunicação. A 

parte gráfica do projecto foi depois validada através do designer 

especialista Luís Moreira. O projecto foi ainda validado através de 

um pequeno questionário realizado e da apresentação da campa-

nha a um grupo de pessoas, individualmente.

Os resultados do projecto foram cruzados com a hipótese, que foi 

assim comprovada.

Por fim, foram descritas as conclusões do projecto, que incluem 

também os contributos para o conhecimento e recomendações 

para futuras investigações.
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Figura 1: Organograma
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desenvolvimento

1. O Design de Comunicação como potenciador da divulgação 
das cidades

O Design gráfico é um tipo de linguagem usada para comuni-

car. Usamo-la para falar às pessoas sobre coisas que elas querem ou 

pensam que querem. Mas as coisas não tardam a entrar numa espiral 

de complexidade. (...) O objectivo do design gráfico é comunicar com 

pessoas: audiências, espectadores, leitores, utilizadores, receptores, 

visitantes, participantes, interagentes, actores, transeuntes, experimen-

tadores, elementos do público, comunidades habitantes, consumido-

res, assinantes e clientes. (Twemlow, p.8)

A sociedade tem prazer em conhecer novas culturas e novos lugares. 

O design de comunicação representa um factor essencial na ajuda 

desta descoberta, facilitando-a e tornando-a mais atractiva.

O Turismo e o Design de Comunicação funcionam numa relação 

mais directa do que aparentam. É o Design que promove e divulga 

os pontos de interesse de uma determinada cidade, através de carta-

zes, guias, vídeos entre outros suportes, conferindo-lhe mais sucesso 

numa vertente turística. 

“Tourism project design requires a special process. In addi-

tion to traditional design process steps, tourism projects 

have some special steps of importance. Information on 

travel markets, clarity of program statement, (…) and feasi-

bility are important for tourism.” 1 (Gunn, 2002, p.373)

1 T.L.: A concepção de um projecto de turismo requer um processo especial. Para 
além das etapas do processo tradicional, os projectos no turismo têm alguns passos 
de importância. Informações sobre os mercados de viagens, a clareza do programa de 
declaração, (...) e a viabilidade são importantes para o turismo.
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Segundo Gunn (2002), apesar das características dos recursos 

serem factores que influenciam a decisão do local a visitar, esses 

não estão verdadeiramente disponíveis para um visitante, pois não 

são indicados ao turista. Tomadores de decisões, designers e outros, 

serão os responsáveis por estabelecer esses pontos de atracção, 

desenvolvendo recursos para o visitante.

i.e.

(...) many European cities have attributes that people 

desire but do a poor job of communicating these assets. 

(...) They have many of the qualities people want in a city 

but are losing out by failing to promote themselves. In 

order for cities to avoid this same type of situation, leaders 

should constantly review the image that they are portray-

ing to the residents and the world. (…) Branding can be 

used to help create a positive image of your city. Although 

a good brand cannot be used to fill a void left by poor 

management, branding can supplement the good things 

that are taking place in your city. Without a brand, your 

city will be less able to shape its own image.2 (Georgia 

Municipal Association, 2009)

2 T.L.: Muitas cidades da Europa têm os atributos que as pessoas desejam, mas fazem 
um mau trabalho de comunicar esses recursos. (...) Têm muitas das qualidades que as 
pessoas querem numa cidade mas estão a perder pela falha de se auto-promoverem. 
Para as cidades evitarem esta situação, os líderes devem rever constantemente a 
imagem que passa da cidade para os residentes e para o mundo. A criação de uma 
marca pode ser utilizada para ajudar a criar uma imagem positiva da sua cidade. 
Apesar de uma boa marca não servir para preencher um vazio deixado por má gestão, 
pode suplementar as boas coisas que estão a acontecer na cidade. Sem uma marca, a 
cidade será menos capaz de criar a sua própria imagem
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1.1. A cidade e a sua imagem gráfica

Desde cedo houve uma necessidade por parte das cidades, de se 

distinguirem umas das outras. Os brasões começam a ser criados, 

como forma de conseguir essa distinção, através de elementos que 

pudessem simbolizar o que a cidade oferecia e/ou as suas origens. 

Brasão s.m. Heráld. Conjunto de sinais, insígnias e orna-

mentos do escudo de um estado, uma cidade, uma família. 

- fig. glória, honra. (Enciclopédia Larrouse)

Figura 2: Brasão da cidade de Portimão. Fonte: http://www.ngw.nl/
heraldrywiki/index.php?title=Portim%C3%A3o

Mais tarde, muitas cidades começaram a estabelecer uma nova 

imagem gráfica, que caracterizasse a sua particularidade e origina-

lidade em relação a outras.
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Como forma de incentivarem a visita ou a permanência, asse-

melharam-se a um produto ou a uma empresa que tinha de ser 

promovido, e criaram um conceito uniforme em torno da imagem 

gráfica para conseguirem uma campanha sólida e coerente.

i.e.

City branding is an important, often misunderstood concept 

for cities. Cities in Georgia will be able to set themselves 

apart from other cities throughout the country and world 

by choosing a brand that shows the distinct nature of their 

cities. City branding is often much like the branding that 

we see in the private sector. It is clearly evident that corpo-

rations throughout the world depend heavily on brands 

in order to entice consumers to purchase their goods and 

services. Almost anyone would easily be able to identify 

the bottle that Coca-Cola uses to distribute its product. This 

is due to the successful brand that Coca-Cola has created. 

Cities too can create images that set them apart from others, 

and many cities have been successful in doing this.3 (Geor-

gia Municipal Association, 2009)

3 T.L.: City Branding é um importante, por vezes confundido, conceito para cidades. 
Cidades na Georgia vão-se conseguir distinguir de outras cidades do país e do mundo, 
escolhendo uma marca que mostra a natureza distinta das suas cidades. O City 
Branding é muitas vezes como o branding que se vê no sector privado. É evidente que 
empresas pelo mundo fora dependem fortemente nas marcas de forma a incentivar 
os consumidores a comprar os seus produtos e serviços. Quase qualquer indivíduo é 
capaz de facilmente identificar a garrafa que a coca-cola utiliza para distribuir o seu 
produto. Isto é devido à sucedida marca que a coca-cola criou. As cidades também 
podem criar imagens/marcas e distinguirem-se umas das outras, e muitas cidades 
tiveram sucesso fazendo isso mesmo.
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Melbourne é também um caso de city branding. 

“The challenge was to reflect Melbourne’s cool sophistica-

tion on the world stage, capture the passion of its people, 

and provide the city with a unified, flexible, and future-

focused image.” 4 (Landor, 2009)

Figura 3 e 4: Antiga e nova identidade visual da cidade de Melbourne. 
Fonte: http://blog.corporatelogos.ws/melbourne-city-logo-redesign

É um dos mais recentes casos de city branding, em que a cidade 

necessitava de um símbolo que a distinguisse e que lhe conferisse 

modernidade, apesar de pouco remontar para a história ou cultura 

da cidade.

“Old logo was “a bit daggy” and Melbourne needed a new 

design to reflect its cool sophistication on the world stage.” 
5 (Lord Mayor Robert Doyle)

4 T.L.: O desafio era reflectir a sofisticação de Melbourne no mundo, capturar a paixão 
dos seus habitantes, e fornecer a cidade com uma imagem unificada, flexível e focada 
no futuro
5 T.L.: O antigo logótipo era antiquado e Melbourne precisava de um novo para 
mostrar a sua sofisticação ao mundo.
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Figura 5, 6, 7 e 8: Símbolos da cidade de Belfast, cidade do México, 
Budapeste e Erie. Fonte: http://www.dizainologija.lt/2011/11/
ar-kaunas-tures-verslo-ir-turizmo.html, http://nodovisual.
net/2009/02/23/logo-ganador-de-la-marca-turistica-de-la-ciudad-de-
mexico/ e http://www.companylogos.ws/visiterielogo.html

Existem muitos outros casos de cidades que criam uma novo iden-

tidade que as define, e que pode ajudar na sua promoção.

Portimão precisa igualmente de um novo símbolo, que transmita 

a cidade moderna que é e que mostre os seus atractivos. Precisa 

de uma nova imagem gráfica que comunique a verdadeira cidade 

que é, e não a cidade de praia e vida nocturna que muitos acham 

que é apenas o que tem. 
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1.2 Meios de divulgação e promoção na cidade

A decisão do local de férias é muitas vezes influenciado pela 

forma como o local é promovido. O design de comunicação é de 

grande importância e auxílio, para as cidades se assumirem e para 

se promoverem.

O Design de comunicação torna a divulgação mais eficaz. A publici-

tação de um produto/serviço pode ser mais efectiva quando auxilia-

da pelo design.

São diversos os meios que o design de comunicação utiliza para 

essa promoção e divulgação.

i.e.

O cartaz é ideal para transmitir uma mensagem rapida-

mente. Muitas vezes, o público precisa de menos de trin-

ta segundos para compreender a mensagem da peça. (...)

Actualmente, o cartaz é produzido em tamanho A3 ou A1, 

sendo este colocado em mobiliários urbanos. (...)Mesmo 

que novos meios sejam utilizados pela publicidade, o cartaz 

sempre será uma óptima opção para transmitir muita coisa 

em poucas palavras. (Costa, 2009)
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Figura 9: Cartazes numa estação de metro de Londres. Fonte: Fotografia 
da investigadora (Fevereiro, 2011)

Muitas são as cidades que se promovem, utilizando cartazes na sua 

campanha, que são colocados em mobiliário urbano e também 

online. Na figura 9, tirada no metro de Londres, existe um cartaz 

que promove o Turismo na Madeira e um mais à direita, a promo-

ver o turismo em África.

Existe uma grande facilidade em recolher panfletos e a sua distri-

buição é muitas vezes gratuita, como acontece em vários postos de 

turismo.
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Figura 10: Panfletos no posto de turismo de Albufeira. Fonte: Fotografia da 
investigadora (Maio 2012)

Figura 11: Panfletos num expositor, no Posto de Turismo de Albufeira. 
Fonte: Fotografia da investigadora (Maio 2012)
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Os vídeos são também um importante suporte de divulgação pelo 

enorme alcance da sua difusão. São um meio privilegiado para a divul-

gação das mensagens.

Para além da televisão, os vídeos são também um bom suporte 

de divulgação na internet, facilitada por sites como o youtube ou 

o vimeo, onde podem ser colocados online sem custos. A partilha 

realizada em várias redes sociais acaba, muitas vezes, por tornar alguns 

vídeos virais pelo elevado número de visualizações.  

i.e.

A TV Commercial (“TVC”) has touch points with the 

audience (visuals, sound, words, mood, etc.), unlike print, 

radio, billboard and other mass media. (...) a TVC can 

be seen by millions of consumers at a time (...). In Thai-

land, there is a phenomenon where consumers sometimes 

concentrate on TVC’s instead of TV shows or soap operas, 

and Thai consumers often chat with their colleagues and 

friends about a TVC they watched last night. (...) So I think 

TVCs still have more impact on people than other kinds of 

media.”6 (Thaidumrong, 2009, p.195)

6 T.L.: Um anuncio de televisão conecta com a audiência através de elementos 
visuais, sonoros, de palavras, de estados emocionais, etc, ao contrario dos jornais, 
rádios, cartazes e outros meios de comunicação. Um anúncio pode ser visto por 
milhões de consumidores ao mesmo tempo. Na Tailândia, há um fenómeno onde 
os consumidores por vezes concentram-se mais nesses anúncios do que em séries 
de televisão ou novelas, e acabam por conversar frequentemente uns com os outros, 
sobre o anúncio que viram na noite anterior. Por isso, penso que os anúncios têm 
ainda mais impacto nas pessoas do que outros tipos de media.
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i.e.

So if your goal is to be a part of a conversation, TV is a great 

place to start. (...) You talk about TV because you assume 

others know what you know.7 (Keller, 2009, p.150)

Os guias turísticos promovem a visita ao local, explicando o que 

lá existe e os seus principais e específicos pontos de atracção 

que devem ser visitados. É no guia que encontramos a informa-

ção mais detalhada e esclarecida. O guia permite de uma forma 

menos sintetizada saber o que existe na cidade, o que deve ser 

visitado e o porquê.

Enquanto que num vídeo ou num cartaz a informação está 

muito mais compacta porque a ideia tem de ser transmitida 

mais rapidamente, no guia a informação pode estar descrita 

menos sucintamente.

Figura 12, 13 e 14: Guia de Portugal da Lonely Planet, guia “Fernando Pessoa 
Lisboa: o que o turista deve ver” e guia das Ilhas Canárias, da American 
Express. Fonte: Fotografias da investigadora (Outubro 2012)

7 T.L.: Se o teu objectivo é fazer parte de uma conversa, a TV é um óptimo local para 
se começar. Falas sobre a televisão, porque assumes que os outros sabem o que tu 
também sabes.
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Muitos são os tipos de guias existentes, desde o seu formato 

à sua temática.

Os guias da Wallpaper, são um dos exemplos de guias que são 

populares e muito utilizados, destacando-se pela sua aparência.

A sua simplicidade, o seu tamanho e a organização do conteúdo 

são mais valias para o bom funcionamento deste guia.

Figura 15 e 16: Guia da cidade do Porto, da Wallpaper. Fonte: Fotografia 
da investigadora (Outubro 2012)

Outro conjunto de guias, são os guias da city walks. Normal-

mente apresentam cinquenta aventuras a realizar a pé, fazendo 

corresponder um cartão a um percurso. Como uma pessoa é livre 

de escolher os percursos que deseja fazer, aqui o utilizador pode 

levar consigo apenas os cartões do passeio que vai fazer, podendo 

deixar os restantes em casa. 
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Figura 17: Guia “city walks” de Barcelona. Fonte: Fotografia da 
investigadora (Outubro 2012)

Este é um guia inteiramente dedicado a percursos pela cidade. Na vez 

de apresentar a cultura e histórias da terra, dedica-se apenas em apre-

sentar caminhos e rotas a fazer consoante o interesse.

No exemplo de City Walks Barcelona – 50 adventures on foot8, o guia apresenta 

percursos como Barcelona medieval, o passeio gourmet, o percurso do 

vinho, o percurso das esculturas, entre outros.

Esta editora conta com uma variada oferta de guias neste formato, e 

apresenta percursos diferentes e originais, como “New York City Walks 

Architecture”9, “San Francisco City Walks with Dogs”10, “Paris Movie Walks”11, 

entre outros. “Secret London”12 é um guia que cultiva a descoberta de 

pontos na cidade pouco conhecidos, apresentando esses locais e 

criando percursos que podem ser realizados. 

8 T.L.: Passeios pela cidade – Barcelona – 50 aventuras a caminhar
9 T.L.: Nova Iorque -  passeios pela cidade: Arquitectura
10 T.L.: São Francisco - passeios pela cidade com cães
11 T.L.: Paris passeios pela cidade - filmes
12 T.L.: Londres escondido
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2. A cidade de Portimão em contexto

A singularidade com que Raúl Proença descreve as paisagens no guia 

de Portugal (1927), apenas é possível com a transcrição.

Considerámos a parte sócio-histórica descrita no guia de Portimão 

das evasões concept (2011) muito completa e sistematizada, daí 

também terem sido realizadas algumas transcrições. 

O guia de Portugal de Raúl Proença publicado originalmente em 1927, 

é ainda um referencial nos guias de turismo em Portugal.

i.e.

O Algarve é a província mais meridional do país. Limita-o 

o Atlântico a Oeste e ao Sul; Ao Norte separam-no do Alentejo 

a ribeira de Odeceixe, as serras de Monchique e da Mesquita 

e a Ribeira de Vascão até a sua confluência no Guadiana; e é 

este último rio que o divide da Andaluzia, formando uma 

das fronteiras naturais de Portugal. No sentido N.S. divide-

se em três zonas ou regiões naturais: a Serra, mais monta-

nhosa (cadeias de Monchique, a O., do Caldeirão ou Mu, 

a E.) (...); O Barrocal, de terras apenas onduladas, cortinas 

de cerros paralelas à linha da costa e vales intensamente agri-

cultados (...) com margas13, calcáreos14 e grés vermelhos, (...) 

com dolomites, argilas (...); e finalmente o Litoral (o 

Chenchir15 dos árabes), faixa de jardins, de pomares, de 

marinhas e de sapais, duma largura média de 5 a 15 km, 

e constituída por terrenos terciários, aluviões e areias 

13  tipo de calcário que contém 35 a 60% de argila
14  Calcários
15  O que os árabes chamavam a esta região algarvia
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marítimas. (...) Mas para os “montanheiros” da província, 

o Algarve é apenas constituído pelo litoral e barrocal; Eles vão 

lá abaixo ao Algarve, quando descem da montanha para colo-

car os seus produtos, vender o carvão e o castanho que lhes 

dão as suas matas ou a aguardente dos seus medronhos, ou 

comprar peixe, o figo e a amêndoa que a serra não produz. 

(...) essas duas zonas da província formam, tanto pela geolo-

gia como pela paisagem, individualidades geográficas absolu-

tamente diferenciadas. A faixa marítima e da sub-serra é um 

quadro único em toda a terra portuguesa: um continuado 

pomar que se estende de E. a O., entremeado de culturas, e a 

que a alfarrobeira , a amendoeira, a figueira e a palmeira das 

vassouras dão uma facies16 exótica. (...)O Barlavento entre 

Albufeira e o cabo de S. Vicente, de clima marítimo, mais 

temperado de verão que as outras partes da costa e lavado 

pela viração do mar. (Proença, 1927, p.188-189)

Segundo Raúl Proença (1927), a estação ideal do turismo em prati-

camente todo o Algarve é o inverno, pela menor poeira das estradas, 

a temperatura mais amena, a maior verdura da vegetação e o perfu-

me das amendoeiras floridas.

“Mas para a Serra deve talvez preferir-se a primavera, pois 

é então que ela se cobre de estevas, de tojos, de giestas e 

de rododendros em flor, enquanto o verão deve ser apenas 

reservado à parte extrema do barlavento mais atlântico, 

como dissemos, pelas suas características gerais de clima.” 

(Proença, 1927, p.209)

16  fácies 
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Portimão está situado na zona do Arade, uma zona que abriga uma 

série de terras algarvias, pelas quais o Rio Arade passa. o rio nasce 

na Serra do Caldeirão e desagua no Atlântico, na Praia da Rocha.

Portugal sempre foi um País que viveu do turismo; Foi sempre 

uma boa fonte económica para o país, particularmente na zona 

do Algarve.

i.e.

Portimão é uma cidade portuguesa que faz parte do distrito 

de Faro, o único da região do Algarve. É sede de concelho 

e tem uma população que ronda os cinquenta mil habitan-

tes. Há três décadas, a população de Portimão estava nos 34 

mil. O centro nevrálgico de Portimão fica situado a cerca 

de dois quilómetros do mar e bem junto do rio Arade. Pela 

sua localização, depressa se transformou num importante 

porto de pesca e pólo turístico. Este município do Barlaven-

to algarvio tem 183 quilómetros quadrados e está dividido 

em três freguesias: Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande. 

Quanto à densidade populacional, é de 277,2 habitantes 

por quilómetro quadrado. Os nascidos em Portimão são os 

portimonenses e a data de celebração do Feriado Municipal 

é 11 de Dezembro. (Soares et al., p.22 – 24)

O concelho de Portimão é actualmente constituído por Portimão, 

Alvor e Mexilhoeira Grande. Apesar de fazerem muita vez distinção, 

a Praia da Rocha pertence a Portimão.
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2.1. A evolução de Portimão

Soares et al. (2011), refere que tudo começou há milhões de anos. 

Que da deriva dos continentes ao boom do turismo, Portimão passou 

por períodos áureos e de crise na sua história, mas hoje assume-se 

como um dos destinos de praia, cultura, desporto e gastronomia 

mais procurados na Europa.

Coutinho17  (2012) relata que a ocupação humana no concelho 

de Portimão começou em Alcalar. Depois começa a encaminhar-se 

para a Figueira pela proximidade à água e às ribeiras. Só no século 

XIV e no século XV é que surge Portimão e a Praia da Rocha, quan-

do o mar é a maior fonte de riqueza. Sempre foi uma cultura que 

viveu da agricultura e da pesca.

i.e.

É longa e rica a história de Portimão, este conselho que faz fron-

teira a norte com a serra de Monchique, a leste com a cidade 

histórica de Silves (antiga capital dos Algarves) e Lagos e a oeste 

com a também turística Lagos. A sul , só o oceano Atlântico na 

sua enorme extensão. Foi esta proximidade com o mar que 

marcou a diferença ao longo dos séculos. Romanos e árabes 

deixaram as suas marcas de forma indelével na região que hoje 

conhecemos como Portimão, mas já antes disso houve quem 

passasse por aqui. A prova está, por exemplo, na importante 

necrópole de Alcalar, o mais impressionante e visitado vestígio 

arqueológico do Calcolítico existente no concelho. São cinco 

17  Dr. Valdemar Coutinho - Historiador e Professor de História da Arquitectura no 
ISMAT em Portimão
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mil anos de história numa ligação que desde sempre se fez 

em comunhão com o rio Arade e com o mar. É o espólio 

arqueológico e marítimo que o demonstra, comprovando 

a importância da região para o comércio no Mediterrâneo 

e no Norte de África. Outros povos também andaram pela 

actual Portimão e as razões para a escolha do local são 

claras: um porto de abrigo no rio com ligação privilegia-

da ao oceano. Que mais se poderia pedir em tempos de 

conflitos e de aventuras no mar?

A presença romana é confirmada com as descobertas de 

ânforas, moedas ou os vestígios de tanques de salga de peixe 

e cisternas. Já os árabes, além da cerâmica e também das 

moedas, marcaram não só esta parte do Algarve, mas igual-

mente toda a região sul de Portugal. Além da influência no 

idioma, existem características na construção a que ninguém 

fica indiferente, como as típicas chaminés ou as noras. E um 

passeio de carro pelos arredores da cidade ajuda a comprovar 

esta realidade.

A reconquista do Sul da Península Ibérica, durante o século 

XVIII, trouxe a localidade de volta ao controlo de D. Afonso 

III, o quinto rei de Portugal. O que hoje conhecemos como 

Portimão era de importância estratégica para os portugueses 

mas foi apenas no século XV, mais precisamente em 1463, 

que pôde passar a falar-se da moderna Portimão. Nesse ano, 

D. Afonso V concedeu privilégios a uma povoação que viria 

a receber o nome de Portimão. Entre esses benefícios esta-

va o direito de os habitantes construírem uma muralha. 

Mais protegida, Portimão passou então a ser fundamental 

para a empreitada expansionista na África do Norte. 

Os Descobrimentos estavam no seu auge, a cidade ganhou 

cada vez mais importância e tornou-se alvo da cobiça de 

piratas e corsários. A forma encontrada de defesa passou 

pela construção dos fortes de São João, do outro lado do 
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Arade, e de Santa Catarina, na Praia da Rocha. Hoje além 

do interesse histórico, este local é um dos pontos mais bem 

localizados para se ter uma visão da envolvente natural e 

urbanística de Portimão. De preferência, à mesa da esplana-

da com uma bebida fresca entre mãos, sob o sol quente e 

algarvio. Durante o século XVI, surgiu a autorização real 

para o corte de árvores, por parte de D. Sebastião, e a cons-

trução naval deu os primeiros passos na região fomentando 

a epopeia das Descobertas, o período mais áureo de um 

país que existe desde 1143. (...) Entre as duas margens do 

rio Arade e até Silves, cruzavam-se os produtos da região: 

peixe, frutos ou azeite, por exemplo. A fase de crescimento 

viria a ser estancada durante o século XVII, mas especial-

mente a partir de 1755, com o grande terramoto que asso-

lou Lisboa e toda a região sul de Portugal. Portimão e as 

suas gentes sofreram na pele a destruição em virtude 

do abalo sísmico e também das ondas gigantescas que 

se formaram como consequência. 

A igreja Matriz da cidade, hoje totalmente recuperada e um 

dos pontos de interesse patrimonial de Portimão, foi destru-

ída, bem como as muralhas que envolviam localidade.

Também o forte de Santa Catarina sofreu danos e só no final 

do século XVIII veio a ser reconstruído. 

A vitalidade económica da cidade e de toda a região limí-

trofe só voltou a reaparecer no final do século XIX, graças 

ao desenvolvimento da pesca, sempre presente no dia-a-dia 

dos portimonenses, comércio e exportação de frutos secos, 

bem como a uma das mais revolucionárias actividades 

para a história de Portimão: a indústria conserveira. Aliás, 

a cidade ainda é hoje referenciada pela qualidade das suas 
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conservas, pelo historial das latas, pelo árduo trabalho 

desempenhado pelas suas gentes.

Voltaram os tempos áureos que culminaram com a elevação 

de Portimão a cidade, em 11 de Dezembro de 1924. Depois 

de já o marquês de Pombal, duas décadas após o terramoto, 

ter demonstrado essa intenção, foi Manuel Teixeira Gomes, 

filho da terra e presidente da República entre 1923 e 1925, 

que satisfez um dos grandes anseios da população de Vila 

Nova de Portimão. (...) As convulsões políticas da jovem 

república portuguesa e o grande desenvolvimento indus-

trial para a época fizeram que a cidade se tornasse o berço 

ideal para a luta operárias no início do século XX, mas o 

anos de ditadura do Estado Novo (1926-1974) levaram a 

que esse papel se fosse perdendo. A juntar a tudo isto, a crise 

que assolou a indústria conserveira a partir dos anos setenta 

do século XX, ditou o fim das fábricas. (...) E na década de 

oitenta deixaram de se fazer ouvir as sirenes a chamar pelas 

operárias sempre que o peixe chegava ao porto. (...) Portimão 

no século XXI – um concelho onde o turismo é a grande força 

motriz, mas onde o passado, mais do que não ser esquecido, 

é preservado, seja nos edifícios de outros tempos ou na memó-

ria colectiva. A história não pára e Portimão continua a dar passos 

largos em direcção ao futuro. (Soares et al., pp.12-15)
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Silva (2006) conta que a melhor comunicação com o Algarve esti-

mula o turismo de 2ª residência.

Portugueses que emigram para outros países acabam por retornar 

ao Algarve em época alta, com o intuito de aproveitar o sol e o calor. 

Portimão sempre dispôs do clima propício à visita e até à instalação 

de estrangeiros. Na observação do documento “Registos de Estran-

geiros residentes em Portimão” datado de 1841 a 1904, observamos 

um grande número de pessoas provenientes em grande maioria 

de Espanha e do Luxemburgo. Encontramos muitos Negociantes 

e muitos Barbeiros e até um Padeiro que veio de Espanha para 

Lisboa e depois para Portimão.

i.e.

Cerca de 45% e 28% dos turistas entrevistados, residiam, 

respectivamente, em Inglaterra e Portugal.(...) Cerca de 62,9% 

estavam alojados no conselho de Portimão, 11% em Lagoa, 

7% em Monchique e 5% em Silves. É de destacar o peso que 

o conselho de Monchique tem junto do segmento “turistas 

portugueses” (Silva, 2006, pp.83-84).

Muitos são os turistas estrangeiros e Portugueses que se mostram 

satisfeitos com a satisfação global da experiência turística e que 

mostram a intenção de voltar a visitar terras algarvias.
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Figura 18: Grau de satisfação global com a experiência turística e a 
intenção de regresso. Fonte: O Destino Turístico Arade (2006)

É importante para Portimão garantir uma satisfação por parte dos turis-

tas que a procuram e a visitam. Quanto maior for o grau de satisfação, 

mais garantida é a fidelização e o afecto e acabam por voltar à cidade, 

por vezes até fora da época alta.

Existiu um boom no turismo em Portimão. A cidade começou cada 

vez mais a ser procurada pela praia de Santa Catarina, actual praia 

da Rocha.

“A partir de meados do século XX, o crescimento do turismo 

marcou, definitivamente, uma viragem no concelho e na sua 

economia, que dura até hoje.” (Portimão online)



28

Lucinda Caetano, numa tertúlia realizada na Casa Manuel Teixeira 

Gomes, explica que enquanto que os primeiros postais a publicitar 

o Algarve mostravam danças folclores e a apanha da amêndoa, anos 

mais tarde mostram a praia cheia de pessoas e uma cama de rede 

a apanhar sol.

i.e.

Depois do boom dos anos setenta e oitenta, hoje tudo é pensa-

do de forma diferente e Portimão investe no futuro, recupe-

rando as tradições de outros tempos, aliando-as ao progresso 

tecnológico e à aposta na cultura e na organização de eventos 

de interesse internacional, bem como no apoio às indús-

trias criativas. E de todos os ingredientes nasce uma receita 

de sucesso. (Soares et al., p.28-30)

2.2. A imagem da cidade

i.e.

Hoje em dia Portimão assume-se como um porto turístico de 

eleição. (...) Além da localização privilegiada antes da entra-

da no Mediterrâneo e às portas do oceano Atlântico, uma 

outra condicionante tem sido determinante para o sucesso 

do Algarve, e de Portimão, na angariação de turistas – o seu 

clima. (...) Os verões caracterizam-se por serem quentes com 

a brisa que vem do mar a amenizar as temperaturas. Quan-

to aos invernos, deles se diz que são suaves. As serras 
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acabam por funcionar como uma barreira aos ventos fres-

cos que vêm do norte. Nos meses mais quentes, a duração 

dos dias é vasta, podendo chegar a 12 horas de sol no mês 

de Julho. (...) Outra das imagens do Verão algarvio é mesmo 

a das noites quentes e convidativas. (Soares et al., p.22 – 24)

“Primeiro, o mar azul, de ondas macias. Depois, o ouro em 

pó de areias enquadrados por Falésias e rochedos. A atmos-

fera cosmopolita dos centros turísticos. Este é o Algarve das 

férias, do sol e da praia.

Portimão e o seu concelho têm mais para oferecer. História 

vivida em monumentos. A beleza eterna da natureza na Ria 

de Alvor. O encanto dos campos cultivados, das colinas 

cobertas de pinheiros e flores silvestres trepando serra 

acima, dando, assim, uma nova dimensão aos dias vividos 

no Algarve.” (Região de Turismo do Algarve, 2006)

Actualmente Portimão tem uma imagem gasta de cidade de apenas 

praia e vida nocturna. Muitos turistas vão a Portimão apenas 

por isso. A praia da Rocha, premiada em 2012 como a 2ª melhor 

praia da Europa, sempre foi um dos principais pontos de atracção 

em Portimão e a cidade sempre se apoiou nessa promoção.

i.e. 

Se há praia famosa no Algarve, é esta. Conhecida pelo exten-

so areal, pelas formações rochosas que a decoram, pelas 

águas cálidas e pela oferta de diversão nocturna, esta é uma 

praia especial. (Soares et al., p.96)
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Figura 19: Praia da Rocha, Portimão. Fonte: Fotografia da investiga-

dora (Abril 2011)

Em 1927 Raúl Proença descreve esta praia. 

i.e.

(...) o mais belo passeio de Portimão é a cenográfica Praia 

da Rocha, larga varanda aberta dum lado, para o deslum-

bramento do oceano e do outro para o azulado vulto de 

Monchique, que lhe barra o horizonte numa perspectiva 

incomparável. (...) Umas cem casas de aluguer, com ou 

sem mobília. Época: 15 de Agosto a 15 de Outubro (no 

inverno é apenas frequentada por escassos ingleses). (...) 

Inteiramente desconhecida no país ainda há três dezenas 

de anos (e então chamada, no Algarve, Praia de Santa Cata-

rina), só muito recentemente o seu clima e as suas belezas 

naturais lhe asseguraram a celebridade a que tem jus. (...) 

É, pois, como estação de inverno que se impõe e come-

ça a ser procurada pelos estrangeiros, atraídos pelo equilí-
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brio e amenidade da temperatura e pela paz e serenidade 

incomparável do local. (...) A costa em sucessivos recortes, 

contrastando com a água azul, gorda e quieta, e a ampli-

dão luminosa de céu e mar. (...) A praia da Rocha estende-

se do forte de Santa Catarina (...) até ao Buraco da Avó e 

os leixões dos Castelos, no caminho do Vau e de João de 

Arem, com a casaria nova suspensa à beira da arriba, um 

hotelzinho com janelas abertas para o mar, onde se come 

peixe sempre fresco (...). Se há talvez exagero em chamar-

lhe a mais bela praia de Portugal, é, porém, uma das mais 

extensas e mais planas, a de areia mais fina e mais doira-

da, e, pelo desenho e colorido dos leixões e dos fraguedos, 

certamente a mais estranhamente decorativa. Quem vai ao 

Algarve deve deter-se pelo menos algumas horas diante da 

magnífica cenografia formada pelo terreno cortado a pique 

com a praia lá no fundo, e pelo terreno cortado a pique 

com a praia lá no fundo, e pelo ilimitado mar azul, donde 

emergem penedos avermelhados (...). Nada mais agradável 

do que pisar essa areia tão resistente e tão finamente batida, 

procurar a sombra húmida das cavernas e das furnas, com 

os pés metidos na água plácida e transparente, passar duma 

para outra praia sob os túneis e os arcos das grutas – admi-

rando aqui os Três Ursos, que se diriam dançar em frente ao 

oceano unidos pelos braços; Mais além um pórtico escavado 

pelas ondas, a modos de arco de triunfo; o Buraco da Avó, que 

estabelece comunicação, na maré baixa, coma  vizinha praia 

dos castelos; e as Rochas Furadas, os Dois Irmãos, o leixão da 

Atalaia, as pirâmides, o rochedo Caraça – que tais são os nomes 

sugestivos que o povo deu a essas rochas tão fantasiosamente 

recortadas e decorativas. Quando o sol explode  e morre lá 

para o fundo, ensanguentando as pedras, o efeito do azul, do 

doirado, dos negrumes e contrastes, atinge a fantasmagoria. 

(Proença, 1927, p.274-275)
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i.e.

A cidade (de Portimão), muito industrial, alastrando-se numa 

grande extensão até o estuário do rio, de casaria baixa e inca-

racterística, apenas interrompida pelas chaminés das fábri-

cas (de conserva, litografia, serralharia mecânica, serração 

de madeira, fundição de metais, moagens, cortiça, caldei-

ras, etc.), é o primeiro pôrto18 de pesca de todo o Algarve, 

depois de Vila Real de Santo António, mas não apresenta 

nenhum interesse para o turista. Apenas há a mencionar a 

igreja matriz, reconstruída em 1755 e em 1852, com um 

interessante portal gótico e interior de três naves azulejadas 

(séc. XVII e XVIII), de quatro tramos, tetos de masseira, 

arcos de volta redonda e colunas dóricas (próximo uma 

casa com porta quinhentista), e a igreja do Colégio, que 

foi do convento dos camills, e onde se acham hoje insta-

lados o tribunal, o hospital e a cadeia. (...) Os arredores 

(de Portimão) são, porém, dos mais belos do país. Uma 

ponte de pedra e ferro, construída de 1875-76, de 8 tramos 

(um deles móvel), com 336,9 metros de comprimento, 6 

de largura e 7,63 metros de altura, liga a cidade à margem 

esquerda do rio de Portimão, onde se eleva a povoação de 

Ferragudo (...). (Proença, 1927, p.271)

Ferragudo, apenas separado de Portimão pelo rio Arade, é visí-

vel em vários pontos da cidade. Quem se encontra na Fortaleza 

de Santa Catarina na praia da Rocha, pode apreciar a Fortaleza 

de São João em Ferragudo, separadas pelo rio Arade, onde este 

encontra o mar.

18  Porto
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2.3. Portimão em guias internacionais 

Com o propósito de se perceber a imagem certa que existe da 

cidade, foram seleccionados alguns guias internacionais e reco-

lhida a informação relativa a Portimão e ao seu município.

Portimão está, desde cedo, também com uma reputação manchada 

em vários guias, que referem a cidade como não tendo interesses 

nem actividades para o turista. O único interesse parece ser a proxi-

midade com a praia da Rocha.

Muitos guias reconhecem o elevado número de prédios que ali 

existe e que deforma a sua paisagem.

2.3.1. Guia Portugal – Michelin

“os lugares desfigurados pelas urbanizações selvagens”. 

(Brossollet, 2008, p. 254)

O guia da Michelin dá pouca importância à cidade de Portimão, e 

descreve-a como uma paisagem massacrada pelos enormes prédios.

i.e.

“Ao contemplar as extraordinárias falésias escarpadas do 

cabo Carvoeiro, as imensas praias douradas da Praia da 

Rocha ou o estuário ainda selvagem do rio Alvor, é difícil 

pensar que face a uma natureza tão pródiga e bela, a civili-

zação e a indústria do lazer foi capaz de engendrar um pesa-

delo urbano de tamanhas dimensões. A principal cidade do 

Barlavento (nome da costa oeste do Algarve), Portimão, é 
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uma vítima do êxito das suas praias e do turismo de massas. 

Este porto de pesca, outrora especializado na construção 

naval e na pesca da sardinha, está hoje rodeado por mons-

truosas torres. O cerco de betão estende-se até à praia da 

rocha, a três quilómetros de distancia, e nele se misturam 

hotéis monstruosos, restaurantes insípidos e bares ruido-

sos. Felizmente ainda substituem alguns oásis tranquilida-

de. Basta cruzar a ria para encontrar Ferragudo, uma vila 

miraculosamente poupada a voracidade, dos construtores 

e dos turistas. Ou subir o rio Arade até Silves, antiga capi-

tal do reino árabe, que serviu de casa a príncipes e poetas. 

Ou afastar-se dos rebanhos de turistas e veraneantes para 

desfrutar de um banho de frescura na serra de Monchi-

que, no meio de um exuberante cenário natural. (...) Além 

da animação do cais à hora da chegada da pesca, a vila 

não oferece nada de verdadeiramente notável. Podemos 

aproveitar para um passeio pela rua Vasco da Gama, uma 

grande artéria pedonal com inúmeras lojas, e espreitar, no 

canto da praça da República, a igreja de Nossa Senhora 

da Conceição. Reconstruída após o terramoto de 1755, a 

igreja conserva um belo pórtico de estilo gótico com capi-

téis esculpidos.” (Brossollet, 2008, p. 254 -257)

O guia faz a distinção entre a cidade de Portimão, a praia da rocha 

e a freguesia de Alvor.

i.e.

Praia da Rocha: Com as suas Falésias avermelhadas e cor-

de-mel, as suas agulhas e rochedos banhados por um mar 

azul-turquesa, este é o local cheio de magia. O mesmo não 

se pode dizer do ambiente, com uma franja de imóveis tão 

compacta que as falésias parecem afundar-se sob o peso 

do betão. 
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A este da Estação, o forte de Santa Catarina domina a embo-

cadura do rio Arade e, com o forte de São João de Ferragudo 

na margem oposta, guarda a entrada da baía de Portimão. 

O forte foi construído em 1621, para defender Silves e 

Portimão dos ataques dos árabes e dos espanhóis. Um 

miradouro situado no promontório permite contemplar 

a longa Praia da Rocha, particularmente bela à hora do 

sol poente.

Ao fundo da Praia da Rocha, a oeste, um túnel dá acesso a um 

pequeno conjunto de praias e de enseadas rodeadas por impres-

sionantes formações rochosas, e de falésias onde a erosão foi 

escavando fantásticas grutas: praia dos três Castelos, praia do 

Vau. (...) Alvor: A 5km a oeste de Portimão. Em frente a uma 

lagoa ainda preservada, esta vila de pescadores vai sendo pouco 

a pouco uma vítima da gangrena urbana. Alvor conserva no 

entanto algum charme com as duas ruas calcetadas rodeadas por 

casas brancas, e as suas embarcações de pesca pintadas de cores 

vivas, juntam ao cair da tarde junto ao antigo mercado. A igreja 

paroquial, reconstruída no séc. XVIII, possui um pórtico manue-

lino decorado com motivos florais e carrancas. Esplêndida vista 

do estuário ao fim da tarde. (Brossollet, 2008, p257)

O guia da Michelin deixa ainda alguns conselhos: “A não perder: 

Jantar no porto em Ferragudo, um passeio de barco pelas grutas 

marinhas de Algar Seco, as termas de Caldas de Monchique. Conse-

lhos: Não perca muito tempo em Portimão: dedique-se antes a 

explorar Silves e Monchique.”
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2.3.2. Guia Portugal – Lonely Planet

i.e.

Bustling Portimão is the western Algarve’s main commercial 

centre and the second most populous city in the Algarve. 

It used to be the region’s fishing and canning centre but, 

although is still has a sprawling port, only a small fishing 

fleet remains. The messy outskirts of the city hide a small, 

friendly hub, whose focal point is the Praça Manuel Teixei-

ra Gomes, a pleasant waterfront, an assortment of outdoor 

cafes, and sizzling fish restaurants in the old quarter and 

quayside. You can also arrange a boat trip up the Rio 

Arade. Most tourists only pass through en route to Praia 

da Rocha. 19 (Louis et al., 2011, p.173)

O guia procura dar uma pequena e simples noção histórica e social 

de Portimão, descrevendo eventos e edifícios emblemáticos, e refe-

rindo a ligação da cidade com a indústria piscatória. Aconselha a 

visita ao Museu de Portimão, dizendo que é uma óptima razão 

para visitar a cidade. Também apresenta actividades que podem ser 

realizadas em Portimão, como a subida de barco pelo rio Arade ou 

visita a grutas ali perto. Aconselha o pedido no posto de turismo de 

uns guias que este dispõe, com percursos pela natureza.

No entanto a maior descrição e desenvolvimento, prende-se na 

praia da rocha e nos seus arredores, onde identifica o lazer e a noite 

como os seus maiores atributos.

19  T.L.: A animada cidade de Portimão é o maior centro de comercio do Algarve 
ocidental e a segunda cidade mais populosa do Algarve. Costumava ser o centro de 
pesca e de conservas da região, mas, apesar de ainda ter um grande porto, apenas 
uma pequena frota de pesca lá permanece. Os seus desorganizados arredores 
escondem um pequeno e simpático centro, cujo ponto central é a praça Manuel 
Teixeira Gomes, uma agradável fonte, um conjunto de cafés ao ar livre, e restaurantes 
de peixe grelhado na zona velha quarteirão e à beira rio. É possível marcar uma viagem 
de barco pelo rio Arade acima. A maior parte dos turistas apenas passa a caminho da 
Praia da Rocha.
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i.e.

One of the Algarve’s finest beaches, Praia da Rocha is a wide 

stretch of sand backed by ochre-red cliffs and the petite 

16th-century Fortaleza da Santa Catarina, built in the 16th 

century to stop pirates and invaders from sailing up the Rio 

Arade to Portimão.

Behind the Beach looms the town; this has long known 

the hand of development, with high-rise condos and 

luxury hotels sprouting along the cliffside, and a row of 

restaurants, bars and dance clubs packed along the main 

thoroughfare. If you look hard beyond the ugly concrete 

facade, Praia da Rocha has several vestiges from an elegant 

past, including some 19th-century mansions, which are 

now atmospheric guesthouses.

There’s also (…) Marina de Portimão, (…) and a casino. 

(…) Praia da Rocha bristles with bars that are packed with 

sun-kissed faces, satellite TV, live music and karaoke. Many 

are owned or run by foreign residents. You might as well be 

in Dublin, for the plethora of Irish bars, including Ireland’s 

Eye and Celt Bar (…). They’re open all day (and nearly all 

night). 20 (Louis et al., 2011, p.173)

20  T.L.: Uma das melhores praias algarvias, a Praia da Rocha é um largo areal apoiado 
por vários penhascos vermelhos e de uma pequena fortaleza de santa Catarina, 
construída no século XVI para impedir piratas e invasores de subir o rio Arade até 
Portimão. Por de trás da praia fica a cidade; esta tem sido conhecida como a mão do 
desenvolvimento, com condomínios altos e hotéis de luxo a aparecer ao longo do 
penhasco, e um aglomerado de restaurantes, bares e discotecas ao longo da estrada 
principal. Se olhar com cuidado por trás da feia fachada de cimento, a praia da rocha 
tem vários vestígios de um passado elegante, incluído algumas mansões do século 
XIX que se tornaram em casas para arrendar. Há também a Marina de Portimão, 
e um casino. A praia da rocha está inundada com bares, onde pode apanhar sol, 
onde tem televisão, música ao vivo e karaoke. Muitos pertencem ou são geridos por 
residentes vindos de outros países. Quase poderia estar em Dublin, devido ao excesso 
de bares irlandeses, incluindo o Ireland’s Eye and Celt Bar. Estão abertos o dia todo (e 
praticamente a noite toda também).
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2.3.3. Guia Algarve – Pocket Guide – Berlitz

i.e.

Second in size only to Faro in the Algarve, Portimão is the 

most workman like town on the coast. But nestled around 

it are some of the Algarve’s finest beaches, which has 

transformed the town into one of the coast’s most popu-

lar resorts. Praia da Rocha and Praia Três Irmãos in partic-

ular are lined with hotels. Most holidaymakers stay along 

this stretch. (…) Portimão is renowned for it’s restaurants 

specializing in sardinhas grelhadas (grilled sardines). (…) 

From the centre of town, head to the waterfront, espe-

cially if it’s anywhere near time for lunch or dinner, you 

can almost follow your nose towards the heady aroma of 

grilled sardines. It will take you to the dockside which is 

lined with simple restaurants, one after the other, all serv-

ing delicious, smoky sardines (and other freshly caught 

fish). (…) A plate of grilled sardines, prawns or squid 

and a bottle of house wine make a fantastic meal (…).21 

(Schlecht, 2009, p.34-37)

Depois de uma breve descrição da cidade, da sua história, dos seus 

costumes e da sua comida, a linha de praias de Portimão (da Rocha 

até Alvor) conseguem ser o ponto central de foco do autor. A Praia 

21  T.L.: A segunda maior em termos de tamanho no Algarve, sendo apenas Faro 
maior, Portimão é a cidade com mais trabalhadores na costa. À sua volta estão 
algumas das melhores praias do Algarve, o que transformou a cidade num dos resorts 
mais populares da costa. Em particular a Praia da Rocha e a Praia dos três irmãos 
têm uma linha de hotéis à volta. A maior parte dos turistas ficam ao longo desta 
costa. Portimão é reconhecido pelos seus restaurantes especializados em sardinhas 
grelhadas. A partir do centro da cidade, em direcção ao rio, especialmente se for 
hora de almoçar ou jantar, quase pode seguir o seu nariz para o aroma das sardinhas 
grelhadas, que o levará até à zona ribeirinha, que é composta por restaurantes simples 
um a seguir ao outro, todos servindo deliciosas sardinhas (e outros peixes frescos). 
Uma refeição de sardinhas grelhadas, camarões ou lulas, com uma garrafa de vinho 
da casa fazem uma refeição fantástica.
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da Rocha, onde este refere a sua historia e os seus arredores, consi-

dera-a a maior atracção da cidade, mas também refere a sua paisa-

gem danificada pelos prédios.

i.e.

Just 3km (2 miles) down river from Portimão is Praia da 

Rocha, which became a holiday village for wealthy Portu-

guese families at the end of the 19th century. It was “discov-

ered” by the British in the 1930s, when this “beach of 

rocks”, strewn with extravagantly shaped eroded stacks, 

provided an inspirational refuge for writers and intellectu-

als. (…) Today the 2km (1.3-mile) long golden beach is 

still the main attraction but the once-small village front-

ing the beach has been swamped by the sea of hotels and 

tourist facilities.

Vestiges of the village’s former grandeur can still be traced 

along the front, where grand old buildings jostle uncom-

fortably with high-rise blocks. The sprawl has entirely 

blurred Praia da Rocha’s separated identity from Portimão. 

(…) guarding the river Arade, is the Fortaleza Santa Cata-

rina de Ribamar (St Catherine’s Fortress), built in 1621 to 

defend Silves and Portimão against the Moors. Little remains 

of the actual fortress, but its courtyard is now a agreeable 

terrace where you can enjoy a drink and watch the sardine 

fleet returning to port. Directly across from the fort is the 

splendid, beige-coloured Fortaleza de Ferragudo, which 

looks like a giant sandcastle; note that this is closed to the 

public. The old fishing village of Ferragudo nearby is well 

worth a visit. (…) The opposite end of Praia da Rocha’s 

long stretch is known as Praia do Vau. The splendid rock 

formations and coves continue, but this end of the beach is 

quieter and less developed than the eastern end.
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Just west, Praia Três Irmãos (…) hemmed in by cliffs and 

ochre-coloured rocks. Beyond it, the stretches to Alvor, a 

classic Algarvian fishermen’s village. (…) Between Alvor 

and the N125, the main coastal road, are the ruins of Abica-

da, a Roman village that dates back to the 4th century AD. 22 

(Schlecht, 2009, p.38-40)

2.3.4. Guia Algarve – Eyewitness Travel – TOP 10

Este guia enumera alguns pontos de interesse no Algarve, criando 

vários tops com 10 lugares, onde explica cada local e o porquê de 

ser merecedor da visita. Apresenta os jardins de Portimão e a varie-

dade de restaurantes e de cafés, e recomenda a visita ao “first-class”23 

Museu de Portimão.

22  T.L.: Apenas a 3 quilómetros de Portimão, está a praia da rocha, que se tornou 
numa vila de férias para famílias portuguesas ricas no final do século XIX. Foi 
“descoberta” pelos britânicos nos anos 30, quando praia providenciava um refúgio 
para a inspiração de escritores e intelectuais. Nos dias de hoje os 2km (1.3 milhas) da 
longa e dourada praia ainda são a maior atracção da praia, mas a antes pequena vila, 
foi trocada por uma mar de hotéis e instalações turísticas. Vestígios do antigo local 
ainda podem ser encontrados ao longo da costa, onde majestosos e antigos edifícios 
se aglomeram desconfortavelmente em grandes blocos. O amontoamento manchou 
a Praia da Rocha separando a sua identidade de Portimão.
Guardando o rio Arade, está a fortaleza de santa Catarina, construída em 1621 para 
defender Silves e Portimão dos mouros. Pouco resta da actual fortaleza, mas o seu 
pátio é agora um agradável terraço onde se consegue desfrutar uma bebida e ver a 
frota da sardinha a regressar ao porto. Mesmo em frente da fortaleza, fica a fortaleza 
de Ferragudo, que lembra um castelo de areia gigante; nota, este está fechado ao 
publico. A velha aldeia piscatória de Ferragudo fica perto e merece uma visita. Na 
continuação da Praia da Rocha, pode-se encontrar a praia do Vau. Este lado da praia 
é um pouco menos desenvolvido e mais sossegado. A oeste, a Praia dos Três Irmãos, 
cercada por falésias e rochas. Acima aparece Alvor, uma conhecida vida piscatória. 
Entre Alvor e a Nacional 125, na principal estrada litoral, ficam as ruínas da Abicada, 
uma aldeia romana que data ao século IV d.C.
23 T.L.: Primeira Classe
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i.e.

Autódromo Internacional do Algarve, a world-class racing 

track that has hosted the Le Mans Series and Superbike 

World Championships among other motorsports, is 8 km 

(5 miles) away. 24 (Bernhardt, 2003, p.72)

No resto do guia, Portimão como cidade não apresenta mais 

nenhum interesse digno de um lugar no top 10 do Algarve em 

alguma coisa, com a excepção da praia da Rocha e de Alvor.

i.e.

One of the most famous and impressive beaches in the 

Algarve, Praia da Rocha is one vast blanket of golden sand 

set against a backdrop of cliffs the colour of cinnamon. 

It can get very crowded in summer, but a tunnel at the 

western end allows access to narrawer stretches of sand. 

At various points along Avenida Tomás Cabreira there is 

further acess via steps, some of them steep. (…) Vibrant 

and engaging, this resort is famed for its outstanding 

golden beach. And at night, revellers dance till dawn in 

the clubs and bars that skirt the sand. (…) Nestling in 

a sheltered bay midway between Portimão and Lagos, 

24  T.L.: O Autódromo Internacional do Algarve é uma pista de corrida de classe 
Mundial, onde já foi realizado o “le Mans Series” (uma prova muito conhecida de 
automobilismo) e o “Superbike World Championships” (uma conhecida corrida de 
super-motas) entre muitos outros desportos motorizados. Fica situado a 8 km de 
distância (de Portimão).
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Alvor is an unusual mix of dignified charm and flickering 

neon. The old quarter is a delight to wander trough, the 

16th-century Manueline church is a gem and the village 

restaurants serve up some of the tastiest seafood in the 

region. 25 (Bernhardt, 2003, p.36-39)

Este guia tende a evidenciar a noite de Portimão, onde até 

descreve uma das suas famosas discotecas, a Katedral, subli-

nhando a sua grande capacidade, capaz de acomodar multi-

dões. (Bernhardt, 2003, p.63) 

Evidencia também a Praia da Rocha como uma das mais famosas 

e impressionantes praias no Algarve, aludindo à sua beleza, mas 

também à sua popularidade. 

Aqui verificamos que é reforçada a oferta de Portimão enquanto 

uma terra de sol, praia e de uma agitada vida nocturna.

A breve análise aos textos dos guias internacionais anteriormente 

expostos, ajudou-nos a perceber melhor a visão que existe fora de 

Portugal sobre Portimão. 

25  T.L.: Uma das mais famosas e impressionantes praias do Algarve, a Praia da 
Rocha, é um largo cobertor de areia dourada, com falésias cor de canela como pano 
de fundo. Pode ter muitas pessoas no verão,  mas um túnel numa ponta da praia, 
permite o acesso a mais areal. Em vários pontos na avenida Tomás Cabreira, é possível 
chegar à praia a pé, através de acessos, por vezes, um pouco íngremes. Vibrante e 
atraente, este resort é famoso pela sua praia dourada. À noite, multidões dançam até 
ao nascer do sol, em discotecas e bares ao longo da praia. Aninhado numa abrigada 
baía entre Portimão e Lagos, Alvor é uma mistura invulgar de charme com néon. O 
bairro antigo é perfeito para vaguear, especialmente a igreja Manuelina do século XVI. 
Os restaurantes na vila, servem alguns dos pratos mais saborosos, de peixe e marisco, 
da região.



43

É possível então afirmar que, embora os guias reconheçam a exis-

tência de outros locais de interesse em Portimão, fixam-se mais nas 

praias e na noite, do que propriamente no que existe em redor.

É também possível afirmar que Portimão apresenta uma imagem 

pouco forte e por vezes negativa.

2.4. O que existe em Portimão actualmente e a outra oferta

i.e.

“Portimão é hoje um Município de referência no Algar-

ve, pólo âncora do Barlavento Algarvio, distingue-se pela 

sua oferta turística, pelo seu pulsar e dinamismo, muito 

próprios, e por uma diversidade de actividades que fazem 

com que o seu dia a dia seja vivido, a variados níveis, de 

forma intensa e marcado por um ritmo que se mantém ao 

longo do ano.” (Câmara Municipal de Portimão, 2010)

Apesar do excelente factor climatérico e das magníficas praias que 

Portimão oferece e que por isso é conhecido, existem também 

outros atractivos; Existe muito mais para além da praia e dos bares 

que são publicitados. Apesar de ser uma mais valia para a terra, não 

deverá ser condicionada a tal.
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Figura 20: Distribuição dos Recursos Turísticos por Categorias para o 
Conselho e Freguesias de Portimão. Fonte: O Destino Turístico Arade 
(2006)

i.e. 

Ao nível da competitividade do Destino: (...) O Destino tem 

bons activos e valores para se desenvolver; Combinações 

únicas no Algarve: Serra/Património, gastronomia, mar/

serra, boa qualidade de vida, interior preservado e praias de 

classe internacional. (Silva, 2006, p.38)
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Figura 21: Distribuição dos Recursos Avaliados por freguesia do 
concelho de Portimão e por tipologia de recursos. Fonte: O Destino 
Turístico Arade (2006)

Figura 23: Satisfação da população do ARADE com os atributos 
turísticos da sua região. Fonte: O Destino Turístico Arade (2006)
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i.e.

O Perfil branco de uma igreja no alto de uma colina. As ruas 

estreitas do antigo bairro de pescadores e comerciantes. 

Aspectos de Portimão que definem o seu carácter de cidade 

secular, a que se junta a presença do mar e do areal extenso 

da praia da Rocha.” (Região de Turismo do Algarve, 2006)

i.e.

Marina, casino, teatro, museu, aeródromo, porto de cruzei-

ros, autódromo, mercados, monumentos, mais de quinhen-

tos estabelecimentos comerciais, mais de novecentos restau-

rantes e bares, e uma oferta hoteleira de excepção fazem de 

Portimão um dos mais bem preparados destinos turísticos 

de Portugal e da Europa. (...) oito quilómetros de praias, 

mais e menos secretas distinguidas com Bandeira Azul, 

paisagens preservadas na ria de Alvor, o encanto da foz do 

rio Arade, temperatura média anual a rondar os 18 graus, 

verões com o calor a chegar facilmente aos trinta e, claro 

está, aquilo que também ajudou e muito, ao sucesso do 

Algarve: a temperatura da água do mar que não tem compa-

ração com qualquer outro local em Portugal continental. 

(Soares et al., p.26, 27)

i.e.

Não se pode falar em Portimão sem referir a gastronomia, 

outro grande trunfo e tradição da cidade. Falar da cidade sem 

referir as sardinhas assadas na zona entre as pontes que liga 

as duas margens do Arade, os restaurantes de peixe fresco na 

zona ribeirinha de Alvor ou as incursões gastronómicas na 

pacata Mexilhoeira Grande, seria um pecado. (...) As bases 

de alimentação em Portimão sempre foram os produtos da 
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terra e do mar, os cereais, os legumes, os frutos (secos e 

frescos) e o peixe e o marisco. (...) Sardinha, atum besugo, 

carapau ou safio são algumas das espécies mais procuradas 

para os pratos tradicionais nesta terra de pescadores. Entre 

eles destacam-se o arroz com produtos do mar, chocos com 

e sem tinta, feijoadas de marisco e muito peixe na grelha. A 

sardinha é rainha entre Maio e Outubro, no pão ou no prato, 

acompanhada por uma salada de tomate, pimento grelha-

do e batata cozida. Na bem recuperada zona ribeirinha de 

Portimão, à beira do rio Arade, continua a localizar-se uma 

das mais afamadas área de peixe assado do Algarve. Entre 

as duas pontes que cruzam o Arade e por baixo da ponte 

rodoviária, o sentido do paladar tem um poiso de eleição, 

nas áreas de restaurantes que tanta fama trouxeram à cidade. 

E todos os anos aí decorrem festivais gastronómicos, como 

o da sardinha em Agosto, por exemplo, frequentado por 

milhares de apreciadores. Fora do mar, outros produtos se 

destacam nesta região. O figo é um dos mais apreciados, 

para doces, seco e na preparação de um queijo especial. 

A amêndoa é outro dos ícones do Sul, basta ver a paixão 

pelas amendoeiras em flor e o sucesso da amarguinha. A 

alfarroba também é típica desta zona de Portugal e muito 

utilizada na alimentação de humanos e animais, principal-

mente em doce, licores e como substituto do chocolate. As 

azeitonas também fazem parte desta dieta de cariz medi-

terrânico, bem como a batata-doce e as ervas aromáticas. 

Falar do concelho e não referir as sardinhas assadas na zona 

ribeirinha de Portimão, os restaurantes de peixe fresco na 

zona ribeirinha de Alvor ou as incursões gastronómicas na 

pacata Mexilhoeira Grande, seria um pecado. Este é o poiso 

ideal para quem quiser conhecer ou renovar o gosto pela 

impressionante gastronomia serrana e pela sua associação 

aos produtos do mar. O difícil é escolher. No prato e no 

copo, o concelho tem muito para oferecer, fruto de uma 
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tradição alimentar em que os produtos da terra e do mar 

sempre estiveram presentes. No centro da cidade, a ofer-

ta é para todos os gostos, indo das tradicionais pastelarias 

até aos restaurantes pensados para refeições mais rápidas 

e leves. A festa à mesa continua em Alvor, onde o marisco 

e o peixe fresco falam mais alto, chamando a atenção de 

um número crescente de visitantes. Já na Praia da Rocha, a 

oferta é internacional e variada, ao gosto dos milhares de 

turistas que não dispensam a sua refeição ou o seu petisco 

entre um e outro mergulho.” (Soares et al., p. 28-36)

Portimão oferece os atributos ideais para uma excelente produção 

vinícola.

i.e.

Vinhas do Sol: Delimitada pela Serra de Monchique e pelo 

Oceano Atlântico, a região de Portimão não só oferece alguns 

dos pratos mais saborosos da gastronomia portuguesa como 

também vinhos de grande qualidade. O clima mediterrâneo, 

as muitas horas de sol, as temperaturas altas e os solos argilo-

calcários são alguns dos factores determinantes para a quali-

dades dos vinhos brancos e tintos aqui produzidos. As castas, 

rigorosamente seleccionadas, são a alma dos Vinhos de Quin-

ta: frutados; com estrutura; um bom equilíbrio entre álcool e 

acidez; com aromas de grande qualidade e apetência para um 

envelhecimento lento. Como degustação ou como acompa-

nhamento de uma refeição, não deixe de apreciar cada uma 

das nossas castas. (Unidade de Turismo de Portimão, 2010)
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“Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande. Rio, mar e zona 

rural tornam os 183 quilómetros quadrados do concelho 

num mosaico de diferenças com as especificidades próprias 

de cada ambiente.” (Soares et al., p.26)

i.e.

In order for a city to create a successful brand, the leaders 

thereof must first take stock of both the assets and liabili-

ties that the city possesses. While it is often difficult for a 

city to remove all of the negative aspects from its limits, it 

is possible for cities to magnify the good while concealing 

the bad; the cities that are able to do this, especially within 

marketing, will be rewarded for this effort.26 (Georgia 

Municipal Association, 2009)

Apesar da oferta certa e muito divulgada da praia e da vida noctur-

na agitada que é procurada por muitos turistas (famílias, jovens, 

casais), Portimão tem muito mais para oferecer. Portimão dispõe 

de uma rica história de costumes populares tradicionais, segredos 

e soluções, que poucos conhecem e muito pouco divulgada.

“Portimão é um destino único e variado, seja para crian-

ças, jovens, adultos ou seniores. Trata-se de uma caixinha de 

surpresas pronta para ser descoberta, com ofertas variadas 

(...)” (Soares et al., p.26)

26  T.L.: De forma a que uma cidade crie uma bem sucedida marca, os seus lideres 
devem primeiramente tomar partido de ambos os pontos (fortes e fracos) que a 
cidade possui. Enquanto é dificil para uma cidade remover todos os aspectos negativos 
dos seus limites, é possivel para as cidades aumentar o bom enquanto escondem o 
mau; as cidades que são capazes de fazer isso, especialmente no marketing, serao 
cotempladas pelo seu esforço
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As histórias, lendas, bruxarias, pragas, lengalengas, são alguns dos 

exemplos de factores ausentes em meios de divulgação da cidade. 

Estes elementos da história e da cultura de Portimão, enriquecem 

muito a cidade, pela proximidade que existe com as “gentes anti-

gas” da terra, pois são divulgadas por estes, verdadeiros transmis-

sários de património intangível.

Existem muitas curiosidades e locais que poucos têm conhecimento

É com base nesse conhecimento popular que se pretende engran-

decer a cidade de Portimão e mudar a imagem pobre que tem. 

Pretende-se promover Portimão como uma cidade diversificada 

numa vertente mais próxima de quem a usufrui.

“A formação cultural de um povo pode começar nas lendas” 

(Fruet, 2005)

Em “Da memória do Povo: Recolha de Literatura Popular de Tradi-

ção Oral do Concelho de Portimão”, encontramos inúmeras 

histórias, lendas, romances, lengalengas, despiques, orações, 

benzeduras, entre outra literatura, recolhida em 1999 por 

Margarida Tengarrinha.

i.e.

(...) Margarida Tengarrinha (...) pôs-se a falar com aquelas 

pessoas, geralmente idosas, a quem chamou “narradores” 

e (...) foi filtrando todo o sumo do que elas lhe disseram, 

assim arquitectando este pequeno monumento do saber 

popular, feito de risos, de histórias por vezes quase incrí-

veis, piruetas e facécias, a memória viva da gente simples, 
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seus mitos, invenções, amores e pavores, sonhos, mentiras, 

interesses de sobrevivência, respeitando sempre o humor 

desbocado, as ruptelas, o sabor das falas. Do diz o meu pai, 

contava meu avô coisas(...). (Rodrigues, 1999)

Deste modo se apresentam alguns saberes.

i.e.

Benzedura contra o golpe de sol: Ensinada por Maria Antó-

nia Barradas, nascida em 1915 em Portimão (benzedura 

que lhe foi feita quando era pequena).

Puseram-me na cabeça uma toalha turca dobrada em nove 

dobras e sobre ela um copo de água fria virado para baixo, 

que ia embebendo a toalha.

A mulher que fez a benzedura dizia:

“Indo eu por aqui abaixo

Encontrei Nossa Senhora

Que me perguntou

Onde vais tu, Iria?

Vou benzer Maria Antónia

Cheia de calma e calmaria

Com uma toalha em nove dobras

E um copo de água fria

Em louvor de Deus e da Virgem Maria

Um Pai Nosso e uma Avé Maria”

Ela rezava a oração nove vezes, e ao mesmo tempo, fazia um 

sinal da cruz com um terço, três vezes ao dia. 

(Barradas, 1999, p.49)
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Apesar de muitos desconfiarem do sucesso destas benzeduras e 

rezas, são saberes das pessoas de Portimão que, de alguma forma, 

despertam a curiosidade de quem as lê.

i.e.

Benzedura para entorses: Ensinada por Elisabete Pacheco 

nascida em 1943 em Porches, moradora em Portimão, esta 

benzedura que aqui lhe fizeram.

Os objectos utilizados são um tacho de água a ferver, com 

dois paus cruzados em cima, onde o pé torcido é pousado; 

um novelo de linha em cima de uma tesoura aberta e um 

pente postos em cruz; com uma agulha enfiada em linha a 

mulher que benze vai cosendo o novelo. Ela diz:

“Eu coso..... (nome do doente)

Diz o doente: “Eu mesmo coso”

A mulher diz:

Carne quebrada, nervo que torceu

Cose a Virgem melhor do que eu

A Virgem cose pelo são

E eu coso pelo vão

Em louvor de Deus e da Virgem Maria

Um Pai Nosso e uma Avé Maria”

Esta benzedura é dita nove vezes em nove dias seguidos 

(Pacheco, 1999, p.51)

Encontramos benzeduras para as dores, para as queimaduras, para 

os ossos desmanchados, contra o mau olhado, entre outras.

Existem também rezas, para se conseguir algo.
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i.e.

Reza para atrair ou fazer regressar namorado

Narradora: Deonilde dos Santos Martins, nascida em 1923 

em Alvor.

Esta “reza” é feita pela pessoa interessada e por um acom-

panhante. A pessoa que faz a reza pega num pau de figueira 

brava e vai-lhe dando cortes com uma faca enquanto fala:

Deus te salve Sol divino

Da terra que vens

Viste lá... (diz o nome)

 A acompanhante responde:

 Vi sim, sim, vi sim!

Dá lá saudades que mando eu

Que ele não possa aparar

Nem quemer27, nem beber

Sem à minha casa vir dar.

Quantos raios o Sol tenha

Quantos abalos dê no coração

Abalos p’ra me estimar

E p’ra me querer bem

E p’ra nunca mais me dêxar. 

(Martins, 1999, p.55-56)

As pragas de Alvor foram recentemente popularizadas no programa 

“5 para a meia noite”28 por Pedro Fernandes, mas já existem há 

muitos anos.

27  Comer, dito com sotaque algarvio
28 Programa de televisão transmitido pela RTP1
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Tengarrinha (1999) inumera algumas.

i.e.

Só como exemplo, dado que são incontáveis as chamadas 

“pragas” atribuídas aos pescadores de Alvor (...), registo 

algumas que ouvi a Francisco Moreira Miguel, Belchior 

Rocha e Armindo da Encarnação, todos pescadores, (...) 

com a típica forma de falar local e em que, de certo modo, 

parece transparecer uma estranha fórmula mágica. Uma 

praga, quando “rogada” em momentos especiais, de grande 

tensão e zanga (e era nessas situações que elas eram “roga-

das”), é perceptivelmente uma forma de ameaça, em que o 

rogador como se sente embuído um poder obscuro para a 

efectivar. Mesmo hoje, não é fácil conseguir de certos pesca-

dores mais velhos o relato dessas pragas, dado que as levam 

a sério, como uma fórmula de maldição. Não é por acaso 

que em quase todas elas surge a palavra “amaldeçoade29”. 

(...) Óh! Amaldeçoade, só queria que estevesses sem um 

tostão na alzebêra, visses uma cartêra cheia de notas caída 

na rua e quando te fosses abaixar pr’á apanhar havia de te 

caír ó chão a tampa do peito.

“Amaldeçoade, havia de te dar uma dor tã grande ou tã 

pequena, que só passasse com o sumo da pedra.”

“Havias de ter uma fome tã grande, tã grande, tã grande, 

que cabesse os alcatruzes todos que tem o mar dentro da 

tua barriga.”

“Havia de te dar uma dor tã grande, tã grande, que quanto 

mais corresses mais te doesse e quando parasses rebentasses.” 

(Tengarrinha, 1999, pp. 57 e 58)

29  amaldiçoado, dito com sotaque algarvio
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Tengarrinha, nas lendas que recolheu, refere que têm em geral 

ligação com locais onde factos do domínio do maravilhoso teriam 

ocorrido, segundo a tradição popular. Ao ser pesquisada a prove-

niência das lendas encontra-se com frequência os acontecimentos 

que lhes teriam dado origem, mas transfigurados pela fértil imagi-

nação do povo. 

i.e.

A lenda da Nossa Senhora e do linguado, que recolhi em 

Alvor é contada em muitas outras regiões do país. O que 

torna original esta narrativa é que o pescador a contou 

como se ali no rio de Alvor se tivesse passado, reforçando 

este argumento com a grande quantidade de linguados que 

ali se pescam. (Tengarrinha, 1999, p.59)

i.e.

Lenda dos Três Irmãos de Alvor. Narrador: Renato Dias 

Mendes, nascido em 1950, em Alvor.

Corre entre o povo de Alvor que os três pequenos roche-

dos localizados na Praia dos Três Irmãos, em Alvor, simbo-

lizam três irmãos pescadores que apanhados inesperada-

mente no meios de uma tremenda tempestade soçobraram 

e faleceram sem qualquer auxílio da Providência Divina, 

ficando petrificados. 

E aqui a memória dos tempos apagou uma parcela do 

discurso bastante importante para a compreensão do fenó-

meno. Porque teriam ficado petrificados? Porque não foram 

socorridos pela Divina Providência? Alguns atribuem esse 

facto a promessas não cumpridas pelos familiares, em terra, 

na praia no acto do salvamento.
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E eis o que nos resta desta lenda cuja narrativa se tem 

perdido nas memórias ao longo dos tempos. (Tengarrinha, 

1999, p.66, 67)

i.e.

(Lenda) A promessa à Nossa Senhora

Narrador: Francisco Manuel Pacheco Correia, nascido em 

1959 em Alvor. 

Estavem dois pescadores à pesca dentro dum barquinho 

pequeno. Estavem em redor de uma hora, era um mar mau, 

o mar na tinha pêxe, de maneira que levarem muito tempo 

e na vinha pêxe nenhum.

Já todos chatiados sem apanhar nem um pêxe, disserem um 

p’ró outro: olha, se apanhasse agora um pêxe grande era prá 

Nossa Senhora.

De maneira que daí mais um bocado os homens estavam à 

pesca quando vem um grande pargo. E o pêxe ainda estava 

fora de água, ainda na ‘tava dentro do barco.

Dizem eles assim, má atão, na temos apanhado nada, nem 

um pêxe e agora vamos oferecer este à Nossa Senhora? É 

mal empregado, este é mas é p’rá gente. Ora o pêxe dá uma 

sapatada e foi-se embora. E um então disse pró outro: Atão 

já na se pode dezer uma graça à Nossa Senhora? 

(Correia, 1999, p.73)
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i.e.

Amanhã é Domingo. Contada por Maria Manuela do Serro 

Mateus, nascida em 1908 na Senhora do Verde.

Amanhã é Domingo

Pão com pingo

Galo Francês

Pica na rês

A rês é mansa

Foge pr’á França

Se cá voltar

Torna a picar

O sino é d’ouro

Pica no touro

O touro é bravo

Pica no fidalgo

O fidalgo é valente

Mete três homens

Na cova dum dente.

(Mateus, 1999, p.97)
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A cidade de Portimão (Mote)

Meus senhores eu vou contar

E se me prestam atenção

Eu digo o que melhor tem

A cidade de Portimão

I

P’rós doentes um hospital

Tem uma boa enfermaria

Tem medicina e tem sereia

Tem Câmara Municipal

Tem cadeia, tem tribunal

P’rós marotos ensinar

Tem um lindo porto de mar

Tabernas tem mais de cem

E o que esta cidade tem

Meus senhores eu vou contar.

II

Tem lojas, tem mercearias

Tem marceneiros e calafates

Tem cafés, tem leitarias,

Tem fotógrafos, tem telegrafia,

Tem padre, tem sacristão,

Tem escola para enstrução

Onde os alunos vão estudar

E melhor vou a explicar

Se me prestam atenção.
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III

Tem o grou tirando o osso

Da garganta do Lobo

No seu jardim para o povo

Onde passeia velho e moço

Tem proprietários com caroço

Não me invejo o seu vintem

E a dizer me convém

Tem motores de electricidade

E esta moderna cidade

Eu digo o que melhor tem

IV

Tem oficina de cesteiros

Onde se fabricam os cabazes

Tem raparigas, tem rapazes

Tem comerciantes e barbeiros

Tem ferradores e albardeiros

De caminho de ferro tem estação

Tem padeiros que fabricam o pão

Tem uma fábrica de moagem 

E tem gente de coragem

A cidade de Portimão.

(Guerreiro, 1999, p.111-113)
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A grande cidade de Portimão - Mote

Está acima de Mochique

A grande cidade de Portimão

Está muito bem situada

E tem boa navegação

I 

Tem uma praça p’rá verdura

Tem uma praça para peixe

E p’ra que ninguém se queixe

Tem de tudo com fartura

Dito por toda a criatura

Que é um sítio muito rico

Não comem pelo desbique

Isto é a prova de verdade

Está aquiloado por cidade

E está acima de Monchique

II

O alemão e o italiano

Ali fizeram negócio de tudo

E tem o povo de Ferragudo

Entre a cidade e o oceano

O povo é muito humano

Tem uma boa enstrução

Tem uma boa iluminação

É de gás iluminada

É uma cidade alistada

A cidade de Portimão.
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III

Tem hortas e figueiras

Direito aos Montes de Alvor

E tem um grande valor

Em vinhas e olivais.

Tem duas pontes prencipais

Que no meio do rio está formada

E é uma cidade afamada

Que nós devemos de gabar

Tem a Rocha p’ra se ir gozar

Está muito bem situada.

IV

Só basta a fábrica do Fialho

Mais algumas de companhia

Basta só a pescaria

P’ra todo o ano haver trabalho

Tem um cais p’ra bom agasalho

P’ra qulquer embarcação

Tem de comboio estação

Tem uma bonita vista de mar

E tem barcos p’ra se embarcar

Tem uma boa navegação.

(Guerreiro, 1999, p.114-116)
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Quem casa com uma viúva

Quem tem vacas tem leite

Quem tem porcos tem presunto

E quem casa com uma viúva

Tem sobejos de defunto.

(Branco, 1999, p.173)

Coitado do mentiroso

Coitado do mentiroso

Mente uma vez, mente sempre

E ‘inda que diga a verdade

Todos dizem que ele mente.

(Perpétuo, 1999, p.189)

Oração do Pão

Depois do pão amassado, quando se deixa a levedar, imprime-

se na massa uma cruz, com a mão em cutelo, enquanto se diz:

Que Deus te acrescente em massa

Como a Virgem cresceu em graça

(Furtado, 1999, p.198)
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i.e.

Para além das lendas, existem “histórias a que ninguém 

resiste. Por exemplo: a canção “Penina”30, gravada pelos 

Beatles, foi escrita numa madrugada, no bar do Hotel Penina 

por Paul McCartney; o Hotel Bela Vista afirmou-se como 

o local de encontro de espiões durante a segunda guerra 

mundial; o Vau é a praia das férias de Verão do ex-Presidente 

Mário Soares – que, aliás, tem lá casa” (Câmara Municipal 

de Portimão, 2010)

Existem imensas histórias, lendas que podem ser descobertas pelos 

mais curiosos.

“É que Portimão não é apenas Praia” (Soares et al., p.28)

Actualmente, onde já foi o tribunal, o hospital e a cadeia de Porti-

mão, na igreja do Colégio, apenas está localizada a junta de Fregue-

sia. E como isso, também outras coisas mudaram: Muitas fábricas 

desapareceram, Portimão começou a ser procurado por muitos 

vindos dos campos, para morar (tornou-se uma cidade com muita 

habitação) e surgiram mais pontos de interesse para o turista. O 

que na altura era considerado parte da paisagem, hoje já é conside-

rado um marco da história e da cultura de Portimão, exemplo disso 

são as casas rasteiras no “Bairro dos Pescadores”.

“As casarias baixas e incaracterísticas” como refere Raúl Proença em 

1927, ganharam novo esplendor pela sua história. As casas foram 

construídas pelos próprios pescadores, que sem prática nessa arte 

e com poucas posses, construíram como podiam e sabiam. Hoje, 

essas casas situam-se no chamado “Bairro dos Pescadores”, perto 

da zona ribeirinha. As casas, todas diferentes e imperfeitas, acabam 

por despertar um grande interesse e vontade de procurar e apre-

30 Durante a Let it Be Sessions (1969)
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ciar as particularidades de cada habitação. As casinhas, seguindo o 

modelo de fachada com uma porta e uma janela, são todas dife-

rentes. 

Com o aumento da família, os pescadores viram-se forçados a 

aumentar a casa, e como ao lado já existia uma casa de outra famí-

lia, viram-se forçados a aumentar a casa em altura. A perfeição e a 

harmonia, nunca foi procurada, porque não era esse o principal 

objectivo dos pescadores. O problema era a falta de espaço para a 

família e isso tinha de ser resolvido.

Agora, quem passeia por esse bairro pode apreciar a imperfeição, 

a diferença e a incoerência das casas desse bairro, que retratam a 

antiga realidade de Portimão e a necessidade que existia de propor-

cionar um bem estar à família, com o que tinham e como podiam, 

sem procurar a beleza.

Afinal, como diz Goethe, “nos nossos dias não constitui nenhu-

ma dúvida que a história do mundo deve ser reescrita de tempos 

a tempos. Esta necessidade decorre todavia, não da descoberta de 

numerosos factos até então desconhecidos, mas do nascimento de 

opiniões novas”
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Figura 24, 25 e 26: Algumas casas no antigo bairro dos Pescadores de 
Portimão, Fotografias da investigadora (Agosto 2012)

A porta da junta de Freguesia de Portimão, situada na igreja do 

colégio, é um outro exemplo. Apesar da imperfeição que é, resulta 

num mistério e numa curiosidade para quem a observa.

A porta não pertence à construção original. Em fase de reconstru-

ção da cidade após o terramoto de 1755, diz-se que foi trazida de 

uma construção eremita. Outros dizem que era uma janela e que 

foi aproveitada.
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Figura 27: Porta da Junta de Freguesia de Portimão, Fonte: fotografia da 
investigadora (Outubro 2012)
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Quem apreciar a porta, nota que foi acrescentada, pois a janela era 

mais pequena.

Todas estas imperfeições e pormenores para muitos absurdos, 

fazem parte da história de Portimão, e marcam a sua diferença.

Se fizermos o percurso da Rua do Centro até à estação, apercebe-

mo-nos da Arquitectura que apesar de pobre é a nossa, de uma 

terra de pescadores. (...) Antigamente existia um mercado muni-

cipal em frente da igreja do colégio, em plena alameda. Era um 

edifício muito polémico, pois conta-se que foi construído pelos 

republicanos, para tapar a igreja do colégio. (Coutinho, 2012)

Figura 28: Antigo Mercado Municipal de Portimão. Fonte: Fotografia 

cedida pela junta de freguesia de Portimão
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Outro marco de Portimão é o edifício da antiga lota de Portimão.

Figura 29: Edifício da antiga lota de Portimão. Fonte: Fotografia da 

investigadora (Agosto 2012)

João de Arém, João de Ourém ou ainda como é referido hoje, 

João de Arens, é um local pouco conhecido e pouco explorado 

por muitos.

“João de Arém, aglomerado de rochedos disseminados pelo 

mar, onde a sensação do estranho e do fantástico atinge o 

ácume supremo. (...) Finalmente vê-se a ponta de João de 

Arém, avançada no mar como um enorme monstro mari-
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nho assente sobre as patas com uma praiazinha de nada na 

base do rochedo, e ao lado três penhascos muito agudos 

que os marítimos baptizaram com o nome de três irmãos 

de Alvor.” (Proença, 1927, p.276)

Figura 30: João D’Arens. Fonte: http://www.geocaching.com/seek/
cache_details.aspx?wp=GC14VC1

A praia de João de Arens é referida em vários guias e panfletos 

de Portimão. Uma praia muito escondida e até de difícil acesso, e 

considerada de grande beleza por muitos, mas o caminho que se 

faz para lá chegar desde a praia do alemão, constitui uma paisagem 

única de Portimão. Uma mistura de floresta com muita vegetação 

incluindo pinheiros mansos, com vista para o mar, e que não é 

muito divulgada.

Existem praias neste percurso, onde muitas pessoas antigamente se 

costumavam dirigir e desciam para colocar barro no corpo, conta 

Felismina. Existe uma mística em torno desse pó de barro com que 

se fazia os tijolos, que acreditavam ser muito bom para os ossos.
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Soares fala acerca do comércio de Portimão.

i.e.

A preocupação é a de oferecer a quem chega a possibilidade 

de encontrar aquilo que procura sem se dispersar. Existem 

três áreas que vai poder descobrir o produto certo para o 

momento ideal, seja uma recordação das férias, um artigo 

do dia-a-dia ou aquela peça de roupa que estava a namorar 

há algum tempo. Em Alvor, na Praia da Rocha e no centro de 

Portimão, as possibilidades são inúmeras e a disponibilidade 

foi pensada à medida das suas necessidades. (...) Os porti-

monenses gostam de pensar na sua rua do Comércio como 

um centro comercial ao ar livre. E a verdade não anda muito 

longe desta realidade(...). A facilidade de estacionamento, 

a existência de um parque infantil no seio comercial da 

cidade ou as esplanadas, cafés e pastelarias que convidam à 

descontracção e à degustação são características que tornam 

a Baixa de Portimão um excelente ponto de encontro antes 

e depois das compras. (...) Além destas áreas comerciais há 

que destacara realização do Mercado Mensal de Portimão, 

na primeira segunda-feira de cada mês, no Parque de Feiras 

e Exposições da cidade.” (Soares et al., p.34-36)

Através de conversas informais, foram recolhidas algumas reco-

mendações do que se pode realizar e apreciar em Portimão, umas 

mais específicas e outras menos:
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Mergulho, pesca de Berbigão, passeios de Canoagem, provas de 

Vinho, Fortaleza, Capela da fortaleza, Farol, João D’Arens, Parque 

da Juventude, Quinta Pedagógica, Alvor, Caniço, Museu, Teatro, 

Farol, Centro Comercial, Comércio Tradicional, Zona Ribeirinha, 

Ria de Alvor, Praias escondidas em Alvor, Casa Manuel Teixeira 

Gomes, Bailaricos no Carnaval em várias sociedades e associações, 

feiras, festas, Igreja Matriz, Igreja do Colégio, Ferragudo, Farol de 

Ferragudo, Praias escondidas de Ferragudo, Marina, Mexilhoeira 

Grande, comércio tradicional nas ruas da rocha nas noites de verão, 

salinas no rio Arade.

Croissants da Panificadora na Rua das lojas, Gelados de máquina no 

pavilhão 1, bifanas no mercado municipal, Pão de Alho na Pizzaria 

Dolce Vita, pão com chouriço depois das 00h00 na pedra mouri-

nha, Peixe fresco assado em qualquer restaurante na zona ribei-

rinha, D. Rodrigo e doce fino na casa inglesa, Salada de polvo à 

algarvia, Carapaus Alimados, Marisco no Canelas, Caipiroskas em 

Alvor e caipirinhas no Bolan, Caniço (bar na praia), Bar Cantina 13, 

Chocolate Quente, Bar nocturno na praia de Ferragudo, Cloque Bar, 

Carne de porco com camarão no bonézinho. Estes foram alguns 

dos locais gastronómicos recolhidos, que existem em Portimão.

Descobriu-se também, um restaurante “flutuante” em Portimão. 

Este restaurante, o Rivolé, consiste num barco que está atracado, e 

onde se pode desfrutar de uma refeição.
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Figuras 31, 32 e 33: Restaurante flutuante - Rivolé. Fonte: Fotografia 

da investigadora

i.e.

Portimão oferece inúmeros interesses “Na ria (de Alvor) 

encontram-se diversos tipos de aves. Da águia pesqueira ao 

alfaiate, da andorinha do mar anã à cegonha branca(...)” 

(Figueiredo, 2000, p.17)

i.e.

Ainda assim, desse antigo e complexo sistema hidrográfi-

co restam cerca de 1500 hectares, uma área suficiente para 

fazer da ria de Alvor a mais importante zona húmida do 

Barlavento algarvio, reconhecida como Zona Especial de 

conservação, da rede de sítios Natura2000, estabelecida ao 

abrigo da directora Europeia de Habitats. (...) Além de ser 

uma maternidade para muitas espécies d peixes, moluscos e 

crustáceos, esta ria acolhe anualmente mais de 150 espécies 

de aves migratórias, algumas delas consideradas de valor do 

ponto de vista da conservação. Também moram neste para-
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íso quase 600 espécies de borboletas nocturnas, incluindo 

diversos registos novos para Portugal Continental e Penín-

sula Ibérica e ainda quatro registos novos para a Europa, 22 

espécies de libélulas e 46 espécies de vertebrados (répteis, 

anfíbios e mamíferos). (...) Aqui e ali assomam à superfí-

cie sifões de bivalves como se fossem antenas perscrutando 

o ar. Mas as amêijoas não se deixam ver assim. Os únicos 

vestígios delas são os pequeníssimos furos desenhados na 

terra a que os mariscadores da ria simbolicamente chamam 

olhos.” (Mariano, 2010, pp.131)

É costume para algumas famílias de Portimão e arredores, irem 

para a ria de Alvor apanhar amêijoas e outros crustáceos, e certa-

mente será um ponto de atracção que os turísticas poderão experi-

mentar, no entanto é preciso algum cuidado. 

i.e.

(...) Zé Maria, Francisco Plácido, Joaquim “da linha” 

e muitos outros mariscadores familiarizados com este 

sistema lagunar, mostram-se receosos e lançam vários 

alertas: a escassez de lingueirão, que associam à acção 

desenfreada dos mergulhadores e do seu método com sal 

e água-forte que tudo colhe; a escassez de amêijoa por 

causa da apanha sem critérios de tamanho; e a ausência 

total de berbigão este ano, cuja culpa atribuem à polui-

ção dos campos transportada pelas chuvas até às ribeiras 

que alimentam a ria – as ribeiras de Odiáxere e Arão, 

do lado poente, e as ribeiras de Farelo e Torne, do lado 

nascente.” (Mariano, 2010, pp.131, 132)
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Segundo Lima (1997), existem inúmeras feiras e romarias em 

todas as freguesias da cidade. Em Portimão podem-se encontrar 

as festas religiosas de Santa Catarina, no primeiro fim de semana 

de Junho durante dois dias, e a de Nossa Senhora do Amparo, no 

fim-de-semana próximo de 7 de Outubro, durante, também, dois 

dias. Feiras anuais existem duas, na primeira segunda-feira do mês 

de Agosto, durante três dias e a feira de S. Martinho, que ocorre 

por volta do dia 11 de Novembro e dura cinco dias. Existe uma 

feira de velharias, no primeiro e no terceiros domingos de cada 

mês, uma feira de coleccionismo no primeiro domingo de cada 

mês e um mercado ambulante na primeira segunda-feira de cada 

mês. Na Freguesia de Alvor, existem as festas religiosas de Rainha 

Santa Isabel de 1 a 9 de Julho, a de Nossa Senhora da Boa Viagem 

na segunda quinzena de Agosto, de dois em dois anos e a festa de 

Nosso Senhor Jesus, na segunda quinzena de Agosto, também de 

dois em dois anos. Existe também a feira anual de França, durante 

um dia, na terceira sexta-feira de Março, e o mercado ambulante 

na segunda terça-feira de cada mês. Na Freguesia da Mexilhoeira 

Grande, existe a festa de S. José de Alcalar, no primeiro fim-de-

semana seguinte a 1 de Maio.

Existem locais que normalmente só os moradores conhecem e 

que não se importavam de partilhar com a comunidade turista. O 

Geocaching31 promove a visita a esses locais, e no site da actividade, 

foi descoberta a seguinte transcrição:

“Achei por bem partilhar este cantinho com a comunidade 

geocacher pois daqui se vê o Porto de Portimão e com um 

dia de sorte pode-se ver também um monstro dos oceanos os 

chamados cruzeiros.” (Quintas&Ricardo, 2011)

31 O Geocaching é uma caça ao tesouro dos tempos modernos. A ideia base do 
jogo é encontrar recipientes escondidos, denominados “geocaches”, referenciados 
através de coordenadas GPS e depois partilhar a experiência da sua aventura online. 
(Groundspeak, 2012)
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Existem também inúmeras paisagens e pontos particulares de 

Portimão que poucos conhecem e que são não são referidos 

na promoção.

Pretende-se descobrir locais, interesses, entre outros atractivos, 

pouco conhecidos, da terra e das pessoas da terra.

No sentido de recolher informação complementar acerca de 

Portimão, estabelecemos alguns contactos com moradores e natu-

rais da cidade.

Deste modo, questionaram-se memórias, histórias, curiosidades de 

vários da terra.

- Para se saber se o medronho está bom ou não, deita-se um bocadi-

nho nas mãos e deverá colar um bocadinho. Se não colar, é porque 

o medronho está muito aguado. Os medronhos devem ser apanha-

dos maduros, mas muitos locais misturam medronhos verdes com 

maduros e isso piora a qualidade da bebida. O medronho não deve 

custar a beber. (António Alzira, 75 anos)

- Os bons dias para comer peixe são o sábado e à terça. Quarta, 

Quinta e Sexta também são bons dias. Não comer peixe à segunda; 

Os barcos pescam no sábado e o peixe que vendem na segunda-

feira é sempre de sábado, porque nem no domingo nem na segun-

da há pesca. (Maria Perpétua, 78 anos)

- Antigamente íamos até à praia numa carroça! Vinham-nos buscar 

e levavam-nos. Eram cobertas para não se apanhar sol e puxadas 

por um burro ou um cavalo. (Maria Perpétua, 78 anos)
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Figuras 34: Carroça indicada por Maria Perpétua. Fonte: Posto de Turis-

mo de Albufeira, fotografia da investigadora (Maio 2012)

- Felismina Pereira conta a história de uma personagem da terra, o 

sempre noivo. O sempre noivo era um senhor que andava sempre 

vestido com o mesmo fato, mas um fato já muito velho e gasto. 

Conta-se a história que no dia do casamento, a noiva deixou-o 

no altar e não conformado com essa decisão, o noivo nunca mais 

regressou a casa, passou a viver na rua e nunca mais tirou o fato 

que usou nesse dia. Apelidaram-no de sempre noivo.

- A praia do Alemão é assim chamada porque há muitos anos atrás 

houve um alemão que lá construiu uma casa. E desde aí sempre 

ficou assim conhecida. “Era uma casa moderna num local com 

poucos acesso e até deu maior acesso à praia. Era uma casa grande e 

com piscina, enquanto que cá (em Portimão) apenas haviam casas 

pequenas e simples.” (Felismina Pereira, 57 anos)
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- César Alves (23 anos) diz que lhe ensinaram que à noite, no mira-

douro, ao olhar-se para o mar, vê-se luzinhas (às vezes muitas), que 

são pescadores à pesca da lula. E sugere também que - “Na ria de Alvor 

fazem muito kitesurf. Chegam a estar às vezes 50 pessoas a fazer ao 

mesmo tempo. O céu fica cheio daqueles pára-quedas e até é capaz 

de dar umas fotos interessantes”.

- Carlos Pereira, morador de Portimão há 25 anos, recomenda que 

se façam caminhadas pela praia da Rocha à beira mar, até chegar 

à praia do Alemão. 

Recomendamos também que se percorra a “rua das lojas”, mas 

olhando para o primeiro andar de cada loja, apreciando o patrimó-

nio que Portimão tem.

No decorrer da dissertação, foi realizado um passeio cultural por 

Portimão, organizado pela Casa Manuel Teixeira Gomes. Telma 

Mendonça, da divisão de Acção Cultural da Casa Manuel Teixeira 

Gomes e encarregue desse passeio, explicou vários factos, histórias 

e lendas de vários locais por onde o grupo passava, que irão aqui 

ser referidos. 

. De acordo com a referida guia, começam as obras na zona Ribei-

rinha a partir de 1875, para a tornar mais acolhedora. Antigamente 

era aqui a Praia dos carecas, onde era feita a descarga do peixe. O 

Jardim Visconde Bívar, que data de 1905, foi reduzido para incluir 

o que é hoje chamado de Praça Manuel  Teixeira Gomes. Visconde 

Bívar foi uma importante figura em Portimão, lutou pela constru-

ção da ponte que se encontra na zona ribeirinha e doou o edifício 

que é o actual edifício da Câmara Municipal de Portimão. 
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. Existia um coreto que ocupava grande parte da zona central da Praça 

Manuel Teixeira Gomes. Corre uma história que o coreto foi vendido 

a um “alemão”. Hoje existe uma réplica na zona ribeirinha.

Figuras 35 e 36: Antigo e actual coreto. Fonte: Fotografia cedida pela Junta 

de Freguesia de Portimão e fotografia da investigadora (Abril 2011)

. Telma Mendonça explica que a Praça Manuel Teixeira Gomes foi 

“roubada” do jardim. Foi retirada uma área do jardim, para puder 

ser feita esta praça. Diz-se que a escultura contém os restos mortais 

de Teixeira Gomes.
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Figuras 37 e 38: Praça Manuel Teixeira Gomes. Fonte: Fotografias 
da investigadora (Abril 2012)

. A conhecida alameda, com a implantação da república passou a 

chamar-se praça da república e agora chama-se alameda da repú-

blica. Aí existe uma casa castanha e cor de rosa onde passa a mura-

lha pelo meio. Se espreitar pela loja da FUCHSIA, existe uma parede 

envidraçada e pode observar dois arcos que pertenciam à muralha, 

o mais alto para as pessoas e o mais baixo para os animais. As mura-

lhas ficaram destruídas com o terramoto e construíam-se as casas 

em que uma das paredes era aproveitada da muralha.

. O edifício ao lado do TEMPO é um dos marcos de Portimão, onde 

foi um laboratório de análises cedido à cruz vermelha. É um edifí-

cio estético que passa muitas vezes despercebido
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Figura 39: Edifício que abrigava o antigo laboratório de análises. Fonte: 
Fotografia da investigadora (Setembro 2012)



82

. O postigo de Santa Isabel é uma das entradas da antiga muralha 

de Portimão (a rua do lado esquerdo da Mabor, para quem está na 

Praça Manuel Teixeira Gomes)

. O palácio que hoje abriga o TEMPO, pertenceu anteriormente à 

Câmara Municipal de Portimão, e no largo em frente, chamado 

Praça do Município mas conhecido por Jardim da câmara, estão 

presentes uns azulejos que contam a história do nascimento de 

Portugal até à implantação da república.

Figura 40: Azulejos no Jardim da câmara. Fonte: Fotografia da 
investigadora (Setembro 2012)

. O edifício na Rua Direita, do lado esquerdo do restaurante Carli, 

era o antigo hospital de Portimão, dizem que talvez o primeiro. No 

seu tôpo, podem-se apreciar umas antigas estátuas.

. O actual edifício da câmara, é um edifício de dois pisos, neoclássi-

co com algumas características barrocas. Fez parte da família Bívar 

por 150 anos. Em 1951 começaram-se a fazer obras para albergar 

a câmara.
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Figura 41: Câmara Municipal de Portimão. Fonte: www.
strawberryworld-algarve.com/guia-do-algarve/essential/index.html

. O largo em frente da câmara municipal, era conhecido por Sapal, 

porque tinha um chafariz onde as senhoras vinham buscar água. 

Esta zona ficava inundada com as chuvas torrenciais. 

. A obra do parque de estacionamento subterrâneo da Câmara 

Municipal que existe para o público, foi muito demorada devido 

ao sapal; Era muito difícil isolar a zona. Sempre que encontravam 

água, a obra parava e andou nisto anos. Ainda hoje há pessoas que 

têm medo de lá pôr o carro. Mas o parque está equipado com 

uma bomba preparada para esvaziar a zona, caso alguma inunda-

ção aconteça.

.  A mó que se encontra no “largo da mó”, pertencia a um lagar de 

azeite, o lagar Mariano.

. A actual universidade do Algarve, perto da estação de comboios de 

Portimão, é o antigo matadouro municipal.
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Na página de Portimão no facebook, são colocado algumas vezes 

curiosidades sobre a terra. 

“Costumes e Tradições de Portimão” é um grupo no facebook que 

conta com a contribuição diária de muitos da terra (e não só), 

onde partilham fotografias actuais e muito antigas, recantos pouco 

conhecidos na cidade, pratos, entre outros. O facebook é um gran-

de facilitador de partilha, daí recorrermos a esta plataforma. Aqui 

percebe-se como a partilha deste tipo de informação é melhor 

conseguida pelo contacto directo com as pessoas da terra.

Fernando Vieira é uma das pessoas que partilha muitas imagens de 

Portimão, e deixa o desafio para os habitantes da cidade descobri-

rem onde foram tiradas.

Figura 42: Desafio proposto por Fernando Vieira. Fonte: https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=3466228828847&set=o.29948659345
2&type=3&theater



85

Pedra Mourinha é uma zona em Portimão, e o nome vem de uma 

pedra gigante que existe no meio do passeio da rua principal 

i.e.

Uma das mais belas lendas algarvias é inspirada na Pedra 

Mourinha, grande bloco rochoso com mais de 20 tonela-

das existente a poente de Portimão e que dá o nome a uma 

populosa zona da cidade. São várias as versões desta histó-

ria de amores proibidos, mas todas falam de um cavalei-

ro cristão e de uma jovem princesa moura, perdidamente 

apaixonados, que terão sido salvos de morte certa ao escon-

derem-se dentro desta pedra, que o povo passou a chamar 

“mourinha”. (Câmara Municipal de Portimão, 2012)

Figura 43 e 44: Pedra “Mourinha”. Fonte: Fotografias da investigadora 
(Setembro 2012)
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“A Praia da Rocha é um vasto e perfumado jardim de misté-

rios” (Algarve, 1926) 

Em mistérios da Praia da Rocha também podem ser encontradas 

histórias e factos curiosos da terra. Apesar de sermos de Portimão, 

nunca nos tínhamos apercebido de numa das entradas da praia, 

estarem grandes eucaliptos, pormenor referido nesta obra.

Figura 45: Eucaliptos na Praia da Rocha. Fonte: Fotografias da investiga-
dora (Julho 2012)

Marcos Algarve (1926) explica a beleza da Praia da Rocha e que 

serviu de inspiração para muitos artistas sortudos. 

i.e.

Lord Byron não visitou a Praia da Rocha quando esteve em 

Portugal. E foi sem dúvida êsse um dos maiores erros da 

sua vida.

Se dos alcantis umbrosos e atapetados de relva da pito-

resca Sintra viesse até à Praia da Rocha, numa peregrina-

ção de religiosidade pagã, os olhos a medirem a curva das 
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serras e os ouvidos a sentirem o espreguiçar das ondas, a 

bôca sorvendo a brisa marítima e a alma ajoelhada numa 

prece do infinito, o poeta inglês não teria certamente sido 

esbofeteado numa praia da Normandia por uma amante 

despeitada. (Algarve, 1926)

Neste livro são também contadas histórias passadas na Praia da 

Rocha, como a do médico pouco humilde de Setúbal que era o 

Felismino Felizardo Farófias.

Para além de toda a oferta apresentada, Portimão é um excelente 

local para viver e serão muito poucos moradores que o vão negar.

Os muitos atractivos, o clima, a excelente gastronomia e o fácil 

acesso a alimentos frescos, o comércio, a elevada habitação são 

alguns dos factores que conferem a Portimão uma cidade muito 

boa para se viver.

Deste modo se comprova que Portimão tem uma história e 

uma cultura mais rica do que se pensa e pouco explorada para 

a sua promoção.

Também se comprova a existência de uma oferta alternativa, possí-

vel para a sua promoção.

2.5. Promoção da Cidade de Portimão

Actualmente, a Portimão Urbis está encarregue da divulgação e 

promoção de Portimão. Em conversa telefónica com Ana Mendes 

da Portimão Urbis, no dia 14 de Agosto de 2012, soube-se que são 

realizadas acções pontuais de divulgação no mercado nacional, em 

feiras e meetings. A divulgação é feita maioritariamente através de 

eventos. Não existe uma campanha de promoção da cidade pelo 

que tem, mas sim pelos eventos/espectáculos que esta recebe.
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Ana Mendes, através de uma conversa telefónica, referiu ainda 

que em Junho de 2012 foi realizada uma acção promocional 

em Espanha onde foram publicitados os eventos de verão que 

se realizam em Portimão, como o festival da Sardinha. Soube-se 

também que são realizadas acções pontuais na revista evasões, onde 

aparecem artigos com as festas que se realizam em Portimão.

2.5.1. Material disponibilizados pelo Posto de Turismo

Figura 46: Actual posto de turismo de Portimão. Fonte: Fotografia da 
investigadora (Setembro 2012)
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Em Abril de 2012, foram inauguradas as instalações do novo 

posto de turismo de Portimão. Actualmente este posto está muito 

mais dinamizado que o anterior. Todos os meses são levados até ao 

estabelecimento produtores regionais. Em Maio de 2012, foi até 

ao posto de turismo um produtor de mel, onde mostrou como é 

confeccionado o produto. O posto de turismo vende agora frascos 

de mel desse produtor, a um valor simbólico, funcionando como 

uma peça de merchandising. No mês anterior o posto foi visitado 

por um produtor regional de medronho e também tinham fica-

do à venda pequenas garrafas de medronho. Tanto as embalagens 

vendidas de mel como as de Medronho eram limitadas. O posto 

tinha à disposição amostras dos produtos, para ser possível provar 

antes de comprar.

Figura 47: Produtos regionais à venda no posto de turismo. Fonte: 
Fotografia da investigadora (Maio 2012)
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Numa visita ao posto de turismo, foi perguntado o que disponi-

bilizavam a um turista que ali ia pedir informações acerca do que 

visitar. Apresentam um expositor com vários panfletos e dispo-

nibilizam para o turista retirar o que bem entender, como aloja-

mento e actividades.

Figura 48: Expositor de panfletos no posto de turismo de Portimão. Fonte: 
Fotografia da investigadora (Maio 2012)

Fornecem também um mapa da cidade e ainda alguns percursos 

que podem ser realizados pelo concelho, que apenas é disponibi-

lizado se pedido.
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Vendem vinhos regionais, algum equipamento desportivo e 

também alguns livros históricos. Vendem também o novo guia 

de Portimão da evasões concept, disponível em Português e em 

Inglês, e brevemente em Espanhol.

O Posto de turismo disponibiliza uma imensidade de panfletos, por 

vezes num número excessivos. Apesar da diversidade, os próprios 

panfletos não dispõem de nenhum tipo de organização.

Figura 49: Panfletos que o posto de turismo disponibiliza. Fonte: Foto-
grafia da investigadora (Setembro 2011)

Em 2010, o turismo de Portimão criou uma colecção de seis 

pequenos guias/panfletos (15x15 cm) intitulada “No centro das 

suas emoções”, de distribuição gratuita no posto de turismo e onli-

ne (no site da câmara): Guia de Gastronomia e Vinhos “Tempere as 

suas emoções,  Guia de Praias “Mergulhe nas emoções”, Guia da 

Natureza “Sinta a pura emoção”, Guia de Golf “Faça uma jogada 

emocionante” e Guia Náutico “Navegue nas suas emoções”. 
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Figura 50: Colecção de guias “No centro das suas emoções”. Fonte: Foto-

grafia da investigadora (Outubro 2012)

Estes guias seguem todos a mesma organização da informação, 

e são distinguidos por uma cor principal seleccionada para cada 

um. Para cada guia, são disponibilizadas versões em Português, 

Inglês e Espanhol.

Figura 51: Pormenor do layout utilizado nos seis guias. Fonte: Fotografia 
da investigadora (Outubro 2012)
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O Guia de Gastronomia e Vinhos (2010) apresenta receitas de 

pratos típicos de Portimão e restaurantes, organizados por ordem 

alfabética, onde aparecem misturados os restaurantes em Porti-

mão, Alvor, Praia da Rocha e Mexilhoeira Grande. A organização 

por ordem alfabética e sem distinção do que cada restaurante 

tem de melhor, tem algumas limitações para o utilizador que, 

consoante a zona que está, tem de procurar por um restauran-

te ali descrito, ou escolher um aleatoriamente. Posteriormente 

apresenta uma herdade e quintas, onde são produzidos vinhos no 

concelho de Portimão. A cor escolhida para este guia foi o roxo.

O Guia de Praias (2010) mostra, como o nome indica, as praias 

do município. As praias são apresentadas com uma fotografia e 

com uma pequena descrição, e são apresentadas as suas facilidades, 

como chuveiros, WC, se é acessível a utilizadores com cadeiras de 

rodas, se tem uma zona de toldos, entre outros. Enumera também 

os restaurantes, bares, snack-bares que se podem encontrar em 

cada praia.

No fim apresenta dois percursos que podem ser realizados por 

várias praias, um pequeno mapa com a localização das praias e 

conselhos úteis para o utilizador. A cor escolhida para este guia 

foi o laranja.

O Guia da Natureza (2010) oferece cinco percursos que podem ser 

realizados por Portimão, acompanhados de uma pequena descrição 

e de um mapa. Apresentam de que forma o percurso deve ser feito, 

se a caminhar e/ou de bicicleta, se de barco.

Mostram a forma do percurso: Se é linear ou circular, se é ir de um 

local ao outro ou se é para regressar por outro caminho respectiva-

mente. Calculam também a dificuldade e a distância. A cor escolhi-

da para este guia foi o verde
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Nos locais actuais de inicio de cada um dos percurso apresentados 

neste panfleto, foram colocadas quadros informativos para melhor 

orientar o utilizador no próprio local.

Figura 52 e 53: Quadros informativos em Alvor e na Praia do Alemão. 
Fonte: Fotografias da investigadora (Julho 2011 e Setembro 2012)
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O Guia de Golfe (2010) apresenta duas versões bilingues, uma em 

Português e Inglês e outra em Espanhol e Alemão.. 

Este guia descreve quatro campos de golfe e apresenta a sua ficha 

técnica, um mapa, dicas para o utilizador e alguns serviços que 

podem ser encontrados em cada local. Este guia utiliza tal como 

o guia da natureza, a cor verde, porém num tom ligeiramente 

mais claro.

O guia náutico (2010) apresenta os locais e informações, relacio-

nados com o mar e com o rio Arade.

Apresenta a marina de Portimão, portos de recreio, o porto de 

cruzeiros, contactos de embarcações de pesca desportiva, centros 

náuticos, locais onde pode fazer mergulho, escolas de vela, kite 

surf, surf entre outros, embarcações para observação de golfinhos, 

visitas às grutas e subida do Rio Arade.

Apresenta também uma tabela de marés ao longo do ano e alguns 

contactos úteis.

A cor seleccionada para este guia foi um azul claro.

O último guia desta colecção é o guia de alojamento.

Este guia apresenta as línguas portuguesa, inglesa e alemã no 

mesmo documento. 

Enumera o alojamento existente por tipos, como aldeamentos 

turísticos, apartamentos turísticos, hotéis apartamentos, hotéis, 

turismo no espaço rural, parque de campismo, pousada da juven-

tude e alojamento local.
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Apesar da cor escolhida para este guia ter sido o azul escuro, para 

cada tipologia é utilizada uma cor.

É indicada a localização do alojamento, assim como o acesso, faci-

lidades e características, indicados por pictogramas.

Foi também concebido um outro guia/documento geral intitula-

do “No centro das suas emoções”, de tamanho A4, que aborda 

resumidamente os guias apresentados anteriormente, mantendo as 

cores neles utilizadas.

Num primeiro capítulo aborda ainda o património de Portimão, e 

é acrescentada uma nova temática relativa à cultura e aos eventos.

Este é um exemplo de tentativa por parte da cidade, de a promover 

com alternativas ao produto sol e praia.

Contudo, os meios utilizados para divulgar e promover assim a cida-

de, são ainda muito escassos e quanto a nós pouco conseguidos.

O posto disponibiliza também sugestões de passeios culturais pelo 

concelho de Portimão, mas apenas quando pedido. Oferecem uma 

pequena embalagem com 7 panfletos, a que cada um corresponde 

um passeio: Ria de Alvor, Passeios à beira rio, cidade muralhada, 

Alvor Islâmico, Mexilhoeira Grande, Marcas do Manuelino e Paisa-

gens Urbanas.
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Figura 54: Panfletos Passeios Culturais. Fonte: Fotografias da investigado-
ra (Outubro 2012)

2.5.2. Guia de Portimão das Evasões Concept

No decorrer desta dissertação, em Março de 2011, foi lançado 

um guia sobre Portimão, pelas evasões concept. Este guia mostra 

muitas ofertas da cidade para além da típica praia.

Figura 55: Guia de Portimão das Evasões Concept. Fonte: Fotografia da 
investigadora (Outubro 2012)
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“Rume a Portimão e mergulhe de alma e corpo em todas as 

suas emoções.” (Soares et al., p.8)

O guia de dimensões 213 x 130 x 9mm, de capa mole e cosido, 

não utiliza nenhuma cor predominante, nem cores para separar 

zonas ou temáticas.

A informação está organizada por zonas, apresentando primei-

ro Portimão, depois a Praia da Rocha, Alvor e por fim a Mexi-

lhoeira Grande.

O guia, que está orientado a partir de um índice, apresenta um capí-

tulo inicial que enquadra a cidade ao leitor. Descreve um pouco da 

história de Portimão e apresenta algumas personalidades históricas 

da cidade, localiza-a geograficamente, descreve o clima e resumi-

damente o que pode ser encontrado hoje. Explica também alguns 

dos eventos que se realizam anualmente em Portimão, o comércio, 

a gastronomia, a praia, a natureza e algumas actividades ao ar livre, 

actividades desportivas e descreve um pouco do tipo de alojamento 

que pode ser encontrado em Portimão.
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Figura 56: Guia de Portimão das Evasões Concept. Fonte: Fotografia da 

investigadora (Outubro 2012)

Por fim, apresenta um capítulo intitulado “Em redor”, onde apre-

senta terras que podem ser visitadas, em redor de Portimão, como 

Silves, Lagoa, Monchique, Lagos, Sagres, Vila do Bispo e Aljezur.

Um último capítulo abriga informações úteis para o turista: como 

chegar, como circular (onde é apresentado também o mapa da rede 

de autocarros de Portimão) e contactos úteis

Foi realizado um vídeo para promover este guia, apenas disponi-

bilizado online, onde são apresentadas algumas páginas do guia.
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2.2.1. O actual logótipo de Portimão – a imagem gráfica da cidade 

De acordo com a informação disponibilizada no site oficial 

da Câmara Municipal de Portimão, o logótipo, que represen-

ta as três freguesias do município, é uma espiral crescente de 

cor que transporta a ideia de movimento e de uma ideia posi-

tiva, associada a um espírito alegre e vivo que caracteriza o 

dia a dia das gentes de Portimão. representando também aqui 

as três freguesias que concorrem para um todo harmonioso. 

Figura 57: Logótipo de Portimão. Fonte: http://www.portugaloceanra-

ce.com/news_det.php?cod_noticia=5 

i.e.

A cor é também multiplicidade, de intervenção, de sensa-

ções e sensibilidade em que a luminosidade e a predomi-

nância do azul remete-nos também para a relação estreita 

do concelho com o mar e o rio e, a “magia” dos dias de sol 

algarvio. O lettering dizem criar distinção e uma identidade 
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em si. De grande leitura confere uma personalidade forte 

e vincada. (...) Esta identidade corporativa é ela mesmo 

reflexo de uma dinâmica própria e de uma diversidade de 

actividades que fazem com que o seu dia a dia seja vivido 

de forma intensa e marcado por um ritmo que se mantém 

ao longo do ano, e que nestes últimos se tem caracterizado 

por uma requalificação urbana, uma forte aposta cultural 

e desportiva, ambiental, social, educacional, entre outros.  

(Câmara Municipal de Portimão, 2005)

O logótipo apresentado anteriormente representa o município 

de Portimão, no entanto o logótipo que a Câmara Municipal 

utiliza é o mesmo. Simplesmente são adicionadas as palavras 

“Câmara Municipal”.

Figura 58 e 59: Logótipo da câmara Municipal de Portimão, vertical 
e horizontal. Fonte: http://www.cm-portimao.pt/portal_autarquico/
portimao/v_pt-PT/menu_municipe/orgaos_autarquicos/camara_
municipal/identidade_municipal e http://www.gympor.com/links/
portimao2007/pt/cmportimao.html
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Entendemos que neste momento, o logótipo não transmite inova-

ção e não confere à cidade uma boa imagem. O símbolo já é antigo 

e a cidade necessita de uma nova identidade visual, que confira à 

cidade alguma mudança e inovação.

2.3. Análise SWOT32 da campanha de Portimão

Através dos guias estrangeiros analisados, percebemos que Porti-

mão apresenta uma oferta muito limitada, em relação ao que esta 

pode realmente oferecer, e observa-se que é essencialmente promo-

vida a praia da Rocha. Através da já referida conversa telefónica com 

Ana Mendes no dia 14 de Agosto de 2012, soube-se que nas feiras 

e meetings em que Portimão está representado, este não é promo-

vido devidamente. Isto é um dos pontos fracos da actual promo-

ção. Uma das ameaças da actual campanha é a imagem manchada 

com que Portimão está, também observada nesses guias. É neces-

sário promover outras ofertas da cidade, de forma a melhorar essa 

imagem negativa com que Portimão está actualmente.

É também importante garantir que a divulgação feita não seja só 

para a época alta, para não contribuir para a enfatização da sazo-

nalidade. Também na conversa telefónica com Ana Mendes no dia 

14 de Agosto de 2012, soube-se que a Portimão Urbis, através da 

campanha We offer you a city33, divulga Portimão como uma cidade 

ideal para promover uma nova marca/empresa, realizar eventos, 

congressos, reuniões, espectáculos, disponibilizando os espaços 

durante todo o ano.

i.e.

Portimão o local certo para o seu evento: 183 km2;  Fáceis 

acessos por terra, ar e mar;  8km de praias; + 3.000 horas 

de sol; Alojamento de qualidade; Golfe; Marina; Casino; Sol 

e Praia;  Porto de cruzeiros; Autódromo Internacional do 

Algarve. (Portimão Urbis SGRU, 2012)

32 SWOT - Strenghts (Forças), Weakness (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) 
e Threats (Ameaças)
33  Nós oferecemos-lhe uma cidade
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Figura 60, 61, 62 e 63: Cartazes de Eventos que ocorreram no 
município de Portimão. Fonte: http://www.cm-portimao.pt/
NR/rdonlyres/A4DE216C-EB87-44B2-8A0C-969E982FF3EC/0/
Fot_ProVinPtmPorCruPosTur.jpg, http://www.cm-portimao.pt/
NR/rdonlyres/0D8B6B10-B97A-41E0-9984-4D4D44968C91/0/
Fot_MexGraFesNosSenDor.jpg, http://www.cm-portimao.pt/NR/
rdonlyres/D6DB9BC8-A3AA-4DDB-9F15-02A822E18D91/0/
Fot_ComPtmproMelMarPreOca.jpg e http://www.cm-portimao.pt/
NR/rdonlyres/04B52707-0F4B-4412-A1F3-E1910918C36E/0/Fot_
XIMosArtSabTrapopMex.jpg
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Ainda na conversa telefónica com Ana Mendes, soube-se que a 

promoção e divulgação feita para Portimão é essencialmente por 

eventos. São realizados inúmeros eventos, e sempre muito diversi-

ficados, o que é um ponto forte. O facebook da página de Portimão 

é actualizado com frequência, permitindo deste modo o conheci-

mento antecipado sobre os eventos que se realizam na cidade, o 

que é, quanto a nós, um ponto forte na divulgação.

Contudo, a divulgação exclusivamente através de eventos, pode ser 

insuficiente, pois não garante a estabilidade da cidade, apenas reve-

la como local de eventos pontuais.

A desorganização gráfica na promoção de eventos é também, no 

nosso entender, um factor negativo na divulgação da cidade: Não 

existe uma lógica na concepção dos cartazes. Deveriam ser defini-

das regras na realização dos mesmos, que permitissem a sua iden-

tificação como uma mesma campanha.

Um ponto forte na promoção gastronómica de Portimão foi a Rota 

do Petisco. A Teia D’Impulsos, uma associação social, cultural e 

desportiva sem fins lucrativos, organizou de 2 de Setembro a 2 de 

Outubro de 2011, a primeira rota do petisco, um acontecimento 

que abrangeu 31 restaurantes e pastelarias da cidade. Houve uma 

grande adesão por parte de turistas e de muitos portimonenses.

“Em tempo de crise”, por apenas 2,50€ tem direito a um petisco e 

a uma bebida ou a um bolo e uma bebida por 2 €.

Os participantes que coleccionassem 24 carimbos habilitavam-se 

ao sorteio de vales para visita e prova de vinhos para 2 pessoas 

numa adega local. (Teia D’Impulsos, 2011)
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3. Análise da informação recolhida

Producing a positive image is essential for cities desi-

ring to promote themselves as a destination for people 

to live, work, play and visit. 34 (Georgia Municipal Asso-

ciation, 2009)

Após a análise de guias onde Portimão é referido, percebeu-se a 

imagem negativa que a cidade transparece. Portimão carece de 

uma campanha forte, sólida e organizada de divulgação alterna-

tiva da cidade. É essencial criar uma campanha diferente da que é 

actualmente realizada, focada na criação de uma imagem positiva 

da cidade. 

Através da recolha de informação com pessoas da terra, percebeu-

se que é possível construir uma campanha em torno da divulgação 

dos inúmeros locais que existem em Portimão, que não são habi-

tualmente promovidos.

Portimão tem recantos desconhecidos por muitos que a querem 

conhecer e descobrir com fascínio e surpresa. 

A diversidade de atractivos que se pode encontrar em Portimão: 

Peixe e marisco frescos, pizzarias, doçaria regional e pastelaria 

internacional, passeios de gaivota na praia e passeios de segway 

na zona ribeirinha, feiras mensais e exposições, mercado muni-

cipal de frescos e centros comerciais, comércio local e locais para 

contemplação de natureza, paisagens, património cultural e imate-

rial como lendas e tradições entre muitos outros já enumerados.

34  T.L. Produzir uma imagem positiva é essencial para as cidades que desejam 
promover-se como um destino para as pessoas morarem, trabalharem, brincarem e 
visitarem.
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II. Investigação Activa

1. Hipótese

Criação de uma campanha de promoção e divulgação para a cida-

de de Portimão, oferecendo alternativas à praia que é o principal 

atractivo promovido.

2. Estratégia e objectivos

Portimão tem uma série de ofertas para os seus visitantes, muito 

para além da praia e da vida nocturna a que nos vêm habituando 

há vários anos.

É neste cenário que Portimão necessita desta promoção. O desco-

brir e o conhecer pode ser facilitado por este auxílio que o 

design oferece.

Procuramos e contactámos com pessoas que visitaram Portugal, 

o Roberto e a Patricia Pezza, que vinha com a filha,  para recolher 

informação das suas intenções e experiências. Ambos visitaram 

Portugal em Setembro de 2011.

Através da apreciação da visita que fizeram, percebeu-se que há 

certos locais que faltam nos guias para terem uma vivência mais 

pessoal e tradicional.

Com isso em mente, e de forma a tornar a experiência de visi-

tar Portimão indicada para cada pessoa, optou-se por dividir esta 

campanha em cinco temáticas.

Na vez de restringir por idades, ou por género, dividiu-se por 

gostos. Foram então seleccionadas as temáticas romântica, gastro-

nómica, misteriosa, panorâmica e marafada. Estes nomes foram 
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escolhidos de forma a conseguir realizar o projecto, no entanto, 

poderiam ser decididos outros nomes ou outras temáticas mais 

adequado(a)s. Todos os nomes, frases, conteúdos e textos aplica-

dos neste projecto que não sejam da competência de um designer 

gráfico, foram decididos de forma a ser possível realizar o projecto. 

2.1. As temáticas:

Portimão romântico pretende mostrar percursos ideais para casais, 

e não só. Apresenta locais onde podem ser realizados passeios a 

dois, paisagens inspiradoras e até locais ideais para pedir a namo-

rada ou o namorado em casamento. Este percurso apela mais ao 

romance, à doçura, ao charme e ao encanto.

Portimão gastronómico revela os locais ideais para saborear uma 

refeição ou um petisco em Portimão. Mostra locais específicos para 

se almoçar (rapidamente ou não), jantar, petiscar, lanchar, comer 

depois da meia noite, locais para desfrutar de uma bebida quente 

e outros para desfrutar de uma bebida fria, bares, cafés a visitar e 

quintas e herdades onde podem ser realizadas provas de vinho.

Portimão misterioso destaca os locais históricos e lendários que 

se podem encontrar em Portimão. Apresenta também romances, 

lendas, poesias de pessoas da terra, assim como superstições e 

outros saberes populares. Pretende mostrar curiosidades e histórias 

da terra que muitos desconhecem.

Portimão panorâmico, para fotógrafos ou pessoas que gostem de 

vistas da cidade, apresenta locais ideais para apreciar paisagens. 

Locais para apreciar a natureza, ver o nascer e/ou o pôr do sol, 

locais que apenas podem ser vistos durante o dia, locais ideais para 

serem apreciados à noite, locais onde é possível apreciar o mar, as 

falésias, as salinas, o rio Arade, entre outros.
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Portimão marafado propõe mostrar as zonas de diversão e de lazer 

da cidade, como as tradicionais praias e os populares bares da 

praia da Rocha (que é inevitável referir), locais de festas, feiras 

de velharias, feiras de coleccionismo, feiras populares, actividades 

que se realizam na área desportiva da praia, mercados ambulantes, 

concertos, festas, festivais, entre outros. Mostra as áreas, os locais, 

as actividades de lazer de Portimão.

“Marafado” significa uma pessoa danada e com cara de poucos 

amigos. Hoje é uma divertida expressão, muito utilizada no Algar-

ve, especialmente em Portimão, que na maior parte das vezes que 

é dita, remete para uma pessoa marota ou malandra, e não para o 

que significava antigamente.

Actualmente é utilizada por muitos em tom de brincadeira, por ser 

uma palavra tão típica e por remeter aos antigos de Portimão que a 

gastavam. Aos habitantes de Portimão, muitas vezes são chamados 

no gozo de marafados em vez de Portimonenses, apesar da última 

ser a forma correcta. 

Todas as temáticas apresentam percursos que podem ser realizados 

pelos vários pontos da cidade. E é possível cruzar essas temáticas: 

É, por exemplo, possível visitar um marco histórico e almoçar num 

local perto, assim como é possível visitar um local romântico e 

visitar uma feira que esteja a acontecer. Isto será facilitado através 

de um mapa geral da cidade, onde são indicados os pontos de cada 

temática, distinguidos com cores, .

A área de intervenção deste projecto corresponde ao município 

de Portimão, entendido como Portimão, Praia da Rocha, Alvor e 

Mexilhoeira Grande.
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3. Projecto #1: Nova identidade visual

Pretende-se criar uma nova identidade gráfica para Portimão, que 

contrariamente à actual, traduza inovação e que seja mais funcional.

A criação de uma nova imagem gráfica para o turismo de Portimão, 

que ajude a combater a percepção negativa que o público tem de 

Portimão, é necessária. 

Como já referido, Portimão tem muitas outras ofertas para além 

da atractiva praia. Existe uma outra parte da cidade que não é tão 

conhecida por quem a visita, e que não é promovida.

Existem recantos na cidade com paisagens deslumbrantes, locais 

específicos de gastronomia distinta, património cultural e imate-

rial, e ainda outros locais com histórias desconhecidas por muitos 

(portimonenses até). 

O que se pretende mostrar de Portimão pode ser novidade não só 

para os visitantes mas também para os próprios habitantes. É quase 

como se pudéssemos dizer que Portimão é uma cidade nova por 

isso, com potencial a ser descoberto.

Aqui surge o conceito da criação da nova identidade para Portimão. 

O símbolo estrelado, explosivo e aparatoso que costuma aparecer 

quando um artigo é novidade (ou quando se quer adicionar alguma 

informação extra) surgiu como princípio.
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Figura 64: Pesquisa da palavra “New” no Google no dia 1 de Maio de 2012

Apesar de existir todo este conceito em torno da novidade, deveria 

existir algo que ligasse Portimão à sua cultura. De forma a conse-

guir assegurar essa tradição, seleccionaram-se fontes mais desenha-

das, que se assemelhasse à escrita, e que tivessem a irregularidade 

característica de Portimão.

Figura 65: Exemplo de fontes
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Foi escolhida assim a fonte Cookie35, uma fonte disponibilizada 

gratuitamente online através das google web fonts36, que mistura letras 

manuscritas com letras de máquina. Essa mistura, irregularidade 

e imperfeição assemelha-se à vivência dos pescadores, e às condi-

ções das suas casas, despreocupadas com a perfeição e que eram 

concebidas, como explicado, pela sua grande necessidade, surgin-

do coisas um pouco imperfeitas e muito diferentes.

Figura 66: Fonte Cookie

O OFT (Open Font Licence) associado a esta fonte, permite-nos 

legalmente fazer alterações ao seu desenho, sem infringir os direi-

tos do autor. 

A fonte foi ligeiramente alterada e simplificada, tanto para garantir 

uma maior legibilidade como para ficar mais organizada.

A letra “P” foi ligeiramente rodada e aproximada do “o”.

Ao “o” foi retirado o prolongar 

Ao “t” endireitou-se o traço horizontal

E aproximou-se ligeiramente o “~” do “a”

35 Bolacha
36  Google Web Fonts - Serviço do google que disponibiliza fontes gratuítas para uso 
pessoal e comercial realizadas por designers, e que podem ser utilizadas impressas, no 
computador ou em websites.
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Figura 67: Explicação da alteração de algumas letras

Portimão
10 25 5

Portimão
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Para contrastar esse “Portimão” irregular, optou-se por colocar uma 

fonte humanista a identificar a temática, de forma a não sobrecar-

regar o símbolo.

Após seleccionar algumas fontes, optou-se pela “Cronos Pro”.

Figura 68: Fonte “Cronos Pro”

Criou-se no illustrator uma estrela, através da “star tool” e contro-

lou-se o número de pontas e a sua dimensão.

Figura 69: Exemplo de estrelas

Após as alterações na letra, após várias tentativas de combinar o 

símbolo com as palavras, optou-se pela última estrela da figura 

69, com 47 pontas e de tamanho curto. Ao acrescentar a fonte, 

esta estrela funcionou melhor, e com este tamanho continua-se a 

perceber uma estrela caso o símbolo esteja em pequena dimen-

são, enquanto que outros tamanhos não asseguram isso, parecendo 

antes um círculo.
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Após esgotar o processo de experimentação com a orientação, 

fomos porcurar um elemento mais imparcial, externo ao projecto 

e dentro da área. surgiu um comentário do designer Luís Moreira, 

acerca da forma pontiaguda, que era agressiva para a vista, e que o 

ideal era arredondar a estrela.

Figura 70: Arredondar da estrela

Para causar maior impacto e para o símbolo ganhar mais força, 

decidiu-se colocar o “Portimão” maior, a sair da estrela. Para isso, 

fez-se um “offset path” da palavra, de forma a criar um contorno 

para a mesma. Colocou-se da mesma cor que a estrela, para garan-

tir a leitura da palavra.

Para distinguir as várias temáticas, como acontece em várias marcas, 

pensou-se na forma mais simples que seria pelas cores.
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Figura 71: Logótipo P3 nas várias cores, consoante a área. Fonte: http://
p3.publico.pt/ (Agosto 2012)

Para “Portimão romântico” escolheu-se o cor-de-rosa, pela sua 

associação ao romantismo. “Both red and pink denote love, but 

while red is hot passion, pink is romantic and charming” (Ormis-

ton and Robinson, 2006, p.340)

C= 7; M= 90; Y= 60; K= 0

O azul, pela ligação à água, ao mar e à comida vinda daí, ficou 

seleccionada para “Portimão gastronómico”.

C= 82; M= 0; Y= 20; K= 4

Para “Portimão misterioso” escolheu-se um castanho sépia. 

“Sepia was used as a pigment for writing ink in ancient and medi-

eval times.” (Ormiston and Robinson, 2006, p.96) 
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O sépia remete para as fotografias antigas, que tinham esse tom: 

“During the nineteenth century (...) sepia was added to the print-

ing stage of silver-nitrate photographs in order to extend life expec-

tancy of the picture(...)” (Ormiston and Robinson, 2006, p.96) 

Já que esta temática se prende com a história, com os mistérios, os 

monumentos, entre outras antiguidades, utilizou-se esta cor.

C= 35; M= 55; Y= 85; K= 10

Para “Portimão panorâmico”, decidiu-se colocar um tom de verde, 

já que a cor é habitualmente associada à natureza. “Green (...) 

is the colour of balance, life, plants and spring” (Ormiston and 

Robinson, 2006, p.59). A temática prende-se com o apreciar das 

paisagens naturais de Portimão e o verde pareceu a escolha mais 

acertada para esta temática.

C= 40; M= 10; Y= 100; K= 5

O laranja foi escolhido para “Portimão marafado”. A cor é associa-

da à diversão, assim como a temática.

“It is a fun colour”. (Ormiston and Robinson, 2006, p.63) 

C= 0; M= 45; Y= 100; K= 0

O preto foi escolhido para o símbolo geral por ser a soma de todas 

as cores.

“Black is all colours, totally absorbed” (Ormiston and Robinson, 

2006, p.27)

No fundo este símbolo representa todos os símbolos anteriores.

Após vários ajustes, chegou-se a este resultado para cada uma das 

temáticas e para o símbolo geral.
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romântico

Figura 72: Nova imagem gráfica para a campanha: Portimão Romântico
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gastronómico

Figura 73: Nova imagem gráfica para a campanha: Portimão Gastronó-
mico
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Figura 74: Nova imagem gráfica para a campanha: Portimão Misterioso

misterioso
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Figura 75: Nova imagem gráfica para a campanha: Portimão Panorâmico

panorâmico
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Figura 76: Nova imagem gráfica para a campanha: Portimão Marafado

marafado
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Figura 77: Nova imagem gráfica para a campanha: Portimão (Geral)
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O símbolo resultou numa forma muito simples e geral, no entanto 

foi o enquadramento em Portimão que permitiu a ideia. A simpli-

cidade do símbolo foi procurada, pois a sua aplicação vai enrique-

cer e enquadrá-lo, conseguindo assim ganhar força.

Existem muitos outros símbolos de determinados produtos que 

também não transmitem a essência do que simbolizam, mas o seu 

enquadramento ajuda a fazer sentido. 

4. Projecto #2: Cartazes

Os cartazes são sempre meios de divulgação fácil e que estão 

presentes no dia a dia de muitas pessoas, em mupis pela cidade, em 

paragens de autocarro, em revistas, online, entre outros. É sempre 

útil numa campanha existirem cartazes.

Foi escolhida uma frase muito geral para complementar os carta-

zes, que poderia ser perfeitamente outra. Contudo, foi seleccionada 

a frase “venha descobrir um Portimão”, de forma a ser possível 

realizar o projecto.

Pretendem-se utilizar imagens únicas de Portimão.

As imagens utilizadas para os cartazes foram tiradas pela investiga-

dora, que tem conhecimentos básicos de fotografia, mas, por falta 

deste tipo de imagens, tentou tirar fotografias que contivessem o 

que foi definido nos objectivos.



125

Figura 78: Tira Dois desenhos a conversar. Fonte: https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=335579906520570&set=
pb.267838609961367.-2207520000.1349823979&type=1&theater 
(Julho 2012)

Planos apertados, pormenores, fotografias que fugissem às tradi-

cionais imagens utilizadas neste tipo de promoção, e uma grande 

variedade de imagens, para mostrar a diversidade de realidades que 

existem em Portimão.

A fonte escolhida para os cartazes foi a “Claire Hand”. É uma fonte 

de utilização gratuita e que contém características que se pretendia, 

como a imperfeição do traço com que foi desenhada.
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Os cartazes sofreram várias alterações no seu processo.

Pelo conselho de Luís Moreira, foi aumentado o símbolo da temá-

tica e colocada uma “drop shadow” de forma a impulsionar e dar 

mais destaque ao símbolo no cartaz.

Foi também acrescentada informação para orientar quem vê o 

cartaz. Um site, onde estarão disponíveis mais informações acerca 

da campanha, e a morada do posto de turismo, onde será vendido 

o guia e onde estará alguém com competências para informar os 

possíveis turistas.
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Figura 79: Cartaz para Portimão Panorâmico

VENHA DESCOBRIR um

panorâmico

Posto de Turismo de Portimão: Rua 5 de Outubro, nº 10 8500-581 • www.visitportimao.com
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Figura 80: Cartaz para Portimão Gastronómico

gastronómico
VENHA DESCOBRIR um

Posto de Turismo de Portimão: Rua 5 de Outubro, nº 10 8500-581 • www.visitportimao.com



129

Figura 81: Cartaz para Portimão Marafado

VENHA DESCOBRIR um
marafado

Posto de Turismo de Portimão: Rua 5 de Outubro, nº 10 8500-581 • www.visitportimao.com
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Figura 82: Cartaz para Portimão Romântico

VENHA DESCOBRIR um

romântico

Posto de Turismo de Portimão: Rua 5 de Outubro, nº 10 8500-581 • www.visitportimao.com
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Figura 83: Cartaz para Portimão Misterioso

VENHA DESCOBRIR um

misterioso

Posto de Turismo de Portimão: Rua 5 de Outubro, nº 10 8500-581 • www.visitportimao.com
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Figura 85: Simulação de um cartaz numa revista

Figura 84: Simulação de um cartaz numa paragem de autocarro
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Figura 86: Simulação dos cartazes numa estação de metro
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5. Projecto #3: Guia Temático para Portimão

Um guia facilita a apresentação das temáticas escolhidas, permitin-

do a explicação e a exemplificação do que se pode encontrar, de 

forma mais detalhada do que num cartaz.

Apesar de existir um guia bastante actual, foi realizado um novo 

guia, coerente com o projecto e com conteúdos mais de encontro 

ao projecto, de forma a criar uma campanha mais sólida e não 

tão dispersa. 

 

Foi realizada uma tabela comparativa de guias turísticos (Apên-

dice A), que nos permitiu seleccionar o formato e a aparência do 

nosso guia.

Foram comparados os formatos, as dimensões, as margens, os tipos 

de letras utilizados nos títulos e no texto (serifadas ou não), a exis-

tência de um índice, a organização da informação, a utilização de 

cores para distinção, a utilização de mapas, percursos e imagens ao 

longo do guia, os acabamentos e a facilidade de o transportar.

Todos os guias são de capa mole, todos apresentam um forma-

to vertical e todos têm um capítulo com informação extra. Este 

capítulo apresenta informações de transporte, de clima, contactos, 

moradas de pontos importantes e até, no caso do guia da Wallpaper, 

a indicação dos preços de um táxi do aeroporto até ao centro da 

cidade, de um cappuccino, de um maço de cigarros, de um jornal 

diário e de uma garrafa de champagne.

Todos utilizam letras não serifadas nos títulos e quanto ao miolo, 

são tantos os que utilizam letra serifada como não serifada.

Cinco dos nove guias estão organizados por zonas, enquanto que 

os outros quatro por temas. Cinco também utilizam cores para 

distinção de zonas ou temas. O guia da Wallpaper do Porto, apre-

senta a informação dividida por 8 categorias através de separadores 

e dispensa a existência de um índice. 
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Á excepção do guia de Portimão das evasões concept, todos os 

outros apresentam mapas, e a maioria oferece percursos que 

podem ser realizados e apresentam bastantes imagens do local 

que divulgam.

A maior parte dos guias são cosidos e depois colados. Apenas o da 

Michelin é unicamente colado, e na sua utilização, foi dificultada 

a tarefa de observar mapas de duas páginas na zona da junção 

dessas páginas.

Cinco dos nove guias considerou-se terem um formato transportá-

vel. Quer isto dizer que o seu tamanho é prático e que facilmente 

as senhoras o colocam na mala ou facilmente se transporta na mão.

Segundo os guias analisados, para um guia ser transportável, deverá 

ter um tamanho até aos 170 mm de altura. O tamanho foi calcula-

do a partir do guia-mapa de Barcelona, que é o guia com as maio-

res dimensões, mas ainda considerado transportável.

Com base noutros guias, definiu-se um possível índice para o novo 

guia. Mais uma vez não é uma decisão final, mas apenas uma deci-

são tomada para ser possível a realização do projecto.

O novo guia apresenta as cinco temáticas já explicadas.

Contém umas páginas iniciais que não estão inseridas em nenhu-

ma temática que apresentam o índice, o porquê do guia e como 

o utilizar.

Seguidamente é apresentada a temática romântica, onde é começa-

do por explicar para quem é aconselhado. Apresentam os locais a 

visitar, enumerados e que serão indicados no mapa.

Seguidamente são mostrados os percursos que podem ser realiza-

dos. Para os percursos (não só desta temática), foram retirados os 
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tópicos apresentados no guia “Secret London”, como: Onde come-

ça, onde acaba, pontos interessantes por onde se passa, distância, 

duração, onde parar e algumas notas e informação a ter em conta, 

onde é explicada a história, a lenda ou outra curiosidade do local 

que se visita.

São apresentadas uma ou mais fotografias do local, mas não dema-

siado explícitas e são acrescentados alguns desenhos. No fim é 

sugerido o que poderá fazer após um desses percursos.

Na temática gastronómica são apresentados pratos a experimentar, 

locais ideais para almoçar ou jantar, locais ideais para tomar um 

café e comer um bolinho, locais onde existem boas sobremesas, 

locais ideais para lanchar e onde é possível comer depois da meia 

noite. Dentro dessas separações, os locais estão organizados por 

zonas. São também apresentadas herdades que podem ser visitadas 

e onde podem ser realizadas provas de vinho.

Seguidamente é apresentada a temática misteriosa, onde é nova-

mente introduzida a informação de para quem é aconselhada, 

dos locais a visitar e dos percursos que podem ser realizados, 

juntamente com as histórias, lendas, curiosidades do local que 

se visita. São também apresentadas personagens de Portimão e as 

pragas de Alvor.

A temática panorâmica apresenta o seu potencial público e enume-

ra os locais a serem visitados, que são indicados no mapa. Alguns 

desses locais são de difícil acesso, e por vezes parte do trajecto tem 

de ser realizado a pé. No mapa é colocada a indicação de onde 

deixar o carro (caso a pessoa esteja de carro) e por onde deverá 

caminhar. São apresentados percursos onde podem ser apreciadas 

grandes paisagens da cidade, e onde são descritas.

A última temática é a marafada. Aqui é possível encontrar as praias 

da cidade, as festas, as feiras e outras actividades que acontecem na 

cidade. A organização é igual às temáticas anteriores: Para quem é 
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aconselhado, locais a visitar, percursos que podem ser realizados 

com uma pequena descrição dos sítios, e o que fazer de seguida.

Num último capítulo, já não enquadrado em nenhuma temática, 

temos as outras informações, um capítulo que existe em todos os 

guias analisados.

Aqui é possível encontrar locais onde dormir, contactos impor-

tantes desde bombeiros, polícia, hospitais, a veterinários ou locais 

onde pode deixar o cão ou o gato, passando por serviços munici-

pais, transportes e até contactos de consulados. Seguidamente exis-

te uma lista enumerada de vários locais importantes, um mapa com 

a sua localização.

Neste capítulo são também apresentadas as formas de chegar à 

cidade e como se pode circular, onde é apresentada a rede de trans-

portes de Portimão (o vai e vem) e onde é indicado onde pode ser 

adquirido o passe. Apresenta também outras informações curiosas, 

como por exemplo estações de rádios algarvias, que apenas podem 

ser ouvidas nesta região, e indicações de locais a visitar nos arredo-

res de Portimão como Monchique ou Sagres. Por último apresenta 

como é viver em Portimão.

De forma a dar ao utilizador algo mais, foram incluídos ao longo 

do guia pequenos desafios, jogos e outras interacções que permi-

tem descobrir a cidade e que conferem ao objecto maior interesse. 

É pedido ao utilizador para colar areia da sua praia preferida, num 

pequeno quadrado protegido que já trás cola, é pedido para colar 

um pauzinho ou uma colher de um gelado que se tenha comido, 

é pedido para colar um talão de uma refeição que tenha realizado, 

é pedido para recolher uma flor que se tenha encontrado, entre 

outros. Os desafios passam, por exemplo, por jogar no euromi-

lhões por se encontrar uma casa para esse efeito no outro lado 

da rua do local onde se está, ou por jogar um pequeno jogo (no 

caso de um percurso romântico) de forma a descobrir algo mais 

sobre o parceiro.



138

No final do guia, são fornecidos uns autocolantes que permi-

tem marcar os locais preferidos, caso se tenham a intenção de 

regressar, recomendar a alguém, ou apenas identificar (figuras 

103 e 104). São também disponibilizados três postais em branco 

que podem ser personalizados com desenhos, colagens, poemas 

ou com uns outros autocolantes, fornecidos também no final do 

guia (figuras 107-110)

O guia tem um formato vertical e tem de dimensões 120x150mm.

Utiliza para os títulos a letra “Claire Hand – Regular”, utilizada nos 

cartazes, de tamanho 11 pt e para resto do texto a “Cronos Pro – 

Light” de tamanho 10 pt. Para eventuais distinções de texto, utilizou-

se a “Cronos Pro – Bold” de tamanho 10 pt. A cronos é também a 

fonte das temáticas nos símbolos apresentados anteriormente.

Decidiu-se tornar o guia mais espaçado, ao contrário dos guias 

observados, optando por colocar margens grandes e um espa-

çamento de linha de 14 pt. O guia tem de margem superior 20 

mm, de margem inferior 25 mm, de margem interior 25 mm e de 

margem exterior 30 mm. Foi tida em atenção a utilização de uma 

margem exterior razoável, que permitisse que ao utilizador folhear 

o guia e não tapar texto com os dedos.

O guia é ilustrado com fotografias, que deverão sempre ocupar 

uma ou duas páginas conforme sejam verticais ou horizontais. 

As fotografias deverão ser sempre sugestivas e deverão ser na sua 

maioria de planos apertados e mais pormenorizados.

Também são utilizados desenhos, realizados pela investigadora, na 

decoração do guia. Os desenhos são realizados num traço pouco 

rigoroso de forma a associar à imperfeição que existe na cidade e 

pela qual já foi mostrado o nosso interesse.

Os desenhos são adicionados de acordo com a temática ou de acor-

do com o que é descrito nessas páginas. Sempre que é adicionado 

um desenho juntamente com texto, este é contornado com a forma 

desse desenho. 
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Sempre que começa uma nova temática, são apresentadas duas 

páginas na cor dessa mesma temática, seguidas por uma fotografia 

que remonte para a temática.

O guia está organizado por separadores, com 10mm de largura e 

contém um índice.

Os mapas utilizados são em pop-up, de forma a guardar mais 

informação num espaço que pode ser recolhido, semelhantes aos 

“popoutmap” de Paris.
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Figura 87, 88 e 89: Livro Pop-Up Paris. Fonte: Fotografia da 
Investigadora (Outubro 2012)

Com os tais elementos que deverão ser colados e com os mapas 

em pop-up, decidiu-se utilizar um elástico para melhor acomodar 

o guia.

Na capa foi colocada uma fotografia de uma janela de Portimão, na 

tentativa de despertar curiosidade a quem a observa. Foi acrescen-

tado o título “ O guia temático” e o símbolo geral da campanha. 

A fotografia continua para a contra-capa, que também apresenta 

uma pequena descrição do que se pode encontrar neste guia, assim 

como os símbolos das temáticas apresentadas.
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Figura 90 e 91: Capa do Guia temático (Outubro 2012)
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Figura 92, 93 e 94: Pormenor do elástico do guia (Outubro 2012)
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Figura 95, 96 e 97: Páginas do guia (Outubro 2012)

Figura 98: Guia temático: Separadores (Outubro 2012)
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Figura 99 e 100: Páginas do Guia (Outubro 2012)
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Figura 101 e 102: Guia temático: Páginas com desafios (Outubro 2012)

Figura 103 e 104: Guia temático: Os autocolantes (Outubro 2012)
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Figura 107: Postais (Outubro 2012)

Figura 105 e 106: Páginas sobre expressões algarvias e o sotaque (Outubro 2012)
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Experimente colar areia, desenhar, escrever ou utilizar os autocolantes para 
personalizar o postal. Depois é só cortar pelo tracejado, escrever e enviar!

Figura 108: Postais (frente e verso)
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Figura 109 e 110: Páginas com autocolantes (Outubro 2012)

Por falta de textos explicativos e de não ser da competência desta 

dissertação a realização dos mesmos, foram simuladas manchas 

de texto. 

Foi assim proposto um modelo de guia que poderá ser aplicado 

para um conteúdo futuro. Seria importante reunir conteúdos para 
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o guia através de questionários e de pedidos de informação às 

pessoas da terra. 

Para assegurar a eficiência do guia, este, para além de ser vendido 

no posto de turismo, deveria ser vendido online, para facilitar a 

visita de quem a quiser planear com antecedência.

O guia pode ser visualizado no CD. 

6. Projecto #3: Peças de Merchandising

Uma viagem pode ser uma experiência muito emotiva e muitos 

que viajam, gostam de levar recordações da terra que visitaram.

Patricia Pezza, já referida anteriormente, quis levar uma lembrança 

do local onde tinha estado, para si e para familiares. Contudo, foi 

uma tarefa difícil, pois apesar de serem objectos típicos tinham 

pouco interesse. Os objectos encontrados em muitas lojas eram 

pequenas obras de cerâmica onde estava escrito Portimão, Praia 

da Rocha ou Algarve, t-shirts com algumas frases, porta-chaves, 

saca-rolhas, ímanes e outros que eram simplesmente vendidos sem 

o intuito de ser típico da terra. A Patricia acabou por decidir levar 

objectos diferentes e artesanais que vários artistas vendiam na rua, 

postais e uns pequenos porta-moedas de cortiça. Apesar de terem 

sido comprados em Portimão, destes elementos, apenas os postais 

remetiam à cidade.

Decidiu-se criar um objecto que remetesse à cidade, mas que prin-

cipalmente fosse interessante, diferente e que despertasse a vontade 

de compra do visitante.
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Foram apenas realizados os objectos para a temática romântica 

devido ao tempo. No entanto seria ideal a realização de outros 

objectos de merchandising originais e apropriados a cada temática.

De modo a conferir aos objectos maior diferença para os habituais 

objectos, maior proximidade e interesse, pegou-se nos desenhos já 

utilizados no guia e criou-se um conjunto de objectos. Apesar dos 

elementos puderem ser vendidos individualmente, decidiu-se criar 

uma “kit” onde os objectos estivessem todos reunidos.

Decidiu-se então criar uma embalagem alusiva às latas da indústria 

metalúrgica que existiam na zona, apesar de ser feita de cartão, 

decidímos denominá-la de latinha. Este objecto é de fácil e barata 

reprodução, pois consiste num grande tubo de cartão que é corta-

do com a medida necessária, onde é colada a impressão desejada e 

onde depois são adicionadas as tampas.

Figura 111: Tubo de cartão com tampas (Outubro 2012)
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Sendo para a temática romântica, decidiu-se usar cores mais suaves. 

Manteve-se o rosa como a cor principal por ser a cor da temáti-

ca, mas desta vez um rosa mais suave para os objectos principais, 

sendo o rosa forte da temática apenas para pontuais anotações de 

cor. Para complementar foi utilizado um cinza.

Rosa: C=0, M=27, Y=22, K=12

Cinza: C=9, M=10, Y=17, K=21

A lata está decorada com elementos que estão ligados ao romance: 

Um anel de noivado sobre uma toalha de piquenique, que reme-

te para um pedido de casamento, uma bicicleta para dois, que 

será para o casal andar, amendoeiras em flor, que remetem para 

a lenda romântica algarvia37, uma máquina fotográfica, símbolo 

das fotografias que os casais costumam tirar, um barco ao longe 

e uma borboleta.

37  Lenda das Amendoeiras em Flor: “Há muitos e muitos séculos, antes de Portugal 
existir e quando o Al-Gharb pertencia aos árabes, reinava em Chelb, a futura Silves, o 
famoso e jovem rei Ibn-Almundim que nunca tinha conhecido uma derrota. Um dia, 
entre os prisioneiros de uma batalha, viu a linda Gilda, uma princesa loira de olhos 
azuis e porte altivo. Impressionado, o rei mouro deu-lhe a liberdade, conquistou-lhe 
progressivamente a confiança e um dia confessou-lhe o seu amor e pediu-lhe para 
ser sua mulher. Foram felizes durante algum tempo, mas um dia a bela princesa do 
Norte caiu doente sem razão aparente. Um velho cativo das terras do Norte pediu 
para ser recebido pelo desesperado rei e revelou-lhe que a princesa sofria de nostalgia 
da neve do seu país distante. A solução estava ao alcance do rei mouro, pois bastaria 
mandar plantar por todo o seu reino muitas amendoeiras que quando florissem 
as suas brancas flores dariam à princesa a ilusão da neve e ela ficaria curada da sua 
saudade. Na Primavera seguinte, o rei levou Gilda à janela do terraço do castelo e a 
princesa sentiu que as suas forças regressavam ao ver aquela visão indiscritível das 
flores brancas que se estendiam sob o seu olhar. O rei mouro e a princesa viveram 
longos anos de um intenso amor esperando ansiosos, ano após ano, a Primavera que 
trazia o maravilhoso espectáculo das amendoeiras em flor.” (Laura, 2008)
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Foram criadas duas etiquetas de bagagem e, sendo para um casal, 

decidiu-se criar uma etiqueta com “Mr” e outra com “Mrs”, título 

dado unicamente a mulheres casadas.

De forma a seguir a cor da temática romântica, optou-se por colo-

car a etiqueta feminina a cor de rosa com o desenho de uma bici-

cleta para dois e a masculina no tal cinza com o desenho de amen-

doeiras em flor.

Foi também criado uma bolsinha para 2 saquetas de chá de amên-

doa, para puder ser desfrutado pelo casal.

i.e.

If anyone were to ask me what the connection between 

music and love is, one possible way I could answer is to 

say that, once one has discovered music that appeals to two 

lovers (...) sooner or later it dawns on you that, through the 

music, it is as if one touches one’s lover’s soul, as it were. 

This may happen when you are dancing together to a song 

or melody you both love, or just listening to it together. 38 

(Olivier, 2010)

38  T.L.: Se alguém me perguntasse qual a ligação entre a música e o amor, uma resposta 
possível é dizer que, uma vez descoberta a música que agrada a dois apaixonados, mais 
cedo ou mais tarde apercebes-te que, através dessa música, é como se um toca na 
alma do outro. Isto pode acontecer quando estão a dançar juntos com uma música 
ou melodia que os dois gostam, ou apenas a ouvi-la juntos.
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Foi concebida uma caixinha de música para complementar o kit. A 

caixinha de música (com a música “All you need is Love”39 dos Beatles), 

foi criada a partir de umas já existentes no mercado, tendo sido 

realizada a embalagem. Foi criada uma caixinha em cartão cane-

lado para aconchegar a caixinha de música e uma tira que decora 

essa caixa, com o desenho de uma guitarra e de uns corações, num 

fundo semelhante ao da lata.

Foram realizados 3 ímanes. Os ímanes são o objecto mais tradicio-

nal deste kit, mas foi um objecto que se achou necessário existir. O 

confronto no dia-a-dia com um objecto da cidade que se visitou, 

é um lembrete constante dessa viagem. Em sua casa, todos os dias 

uma pessoa passa pelo frigorífico, e se lá estiver um íman da cidade 

visitada, pode recordar a viagem feita.

Um dos ímanes contem uma frase de amor, outro um desenho de um 

anel de noivado e o outro tem o símbolo de “Portimão romântico”.

Foram também realizados 2 pins, um com as amendoeiras em flor 

e o outro com um gelado. A embalagem contém ainda 8 chocolates 

em forma de coração.

39  Tudo o que precisas é de amor
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Figura 112: Latinha Romântica
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Figura 113: Latinha Romântica: Objectos
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Figura 114: Latinha Romântica: Pins

Figura 115: Latinha Romântica: Ímanes
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Figura 116: Latinha Romântica: Saquetas de Chá de Amêndoa
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Figura 117, 118, 119 e 120: Latinha Romântica: Etiquetas de Bagagem

Figura 121: Latinha Romântica: Caixinha de Música
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Figura 122 e 123: Latinha Romântica: Caixinha de Música



161

Figura 124: Latinha Romântica: Chocolates
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Figura 125: Latinha Romântica



163

7. Validação do Projecto

Foi realizada uma validação por especialista com o designer 

Luís Moreira. 

O designer Luís Moreira tem muita experiência com campanhas e 

com cidades, como por exemplo as câmaras municipais de Aljus-

trel, Grândola, Lisboa, Mértola e Moura e a região de turismo 

Planície Dourada, que teve como principais clientes, assim como 

o campo arqueológico de Mértola, o Centro Cultural de Belém, 

a Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses, a Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas, a Edia, as 

Edições Inapa, a Editora Principia, a Expo 98, a Faculdade de Ciên-

cias da Universidade de Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian, 

a Fundação Eugénio de Almeida, a Fundação Oriente, o Instituto 

Camões, o Instituto Português de Arqueologia, o Instituto Portu-

guês de Museus (Museu do Chiado, Museu Nacional de Etnologia, 

Museu Nacional de Arqueologia, Museu Nacional de Arte Antiga, 

Museu Nacional de Soares dos Reis), o Instituto Português do Patri-

mónio Arquitectónico, Lisboa 94 – Capital Europeia da Cultura, o 

Museu Regional de Beja, o Oceanário de Lisboa, o Parque Arque-

ológico do Vale do Côa, o ParquExpo, o Programa Operacional da 

Cultura e a Quimera Editores.

O designer Luís Moreira é um designer de comunicação, licencia-

do em 1988 pela Escola Superior de Belas Artes e é, desde 1993, o 

sócio-gerente e director criativo da firma TVM designers.  

Apresentou diversos seminários com temas relacionados com o 

Design Gráfico e Editorial em inúmeras faculdades.

É actualmente Professor-Adjunto de nomeação definitiva no Depar-

tamento de Tecnologia e Artes Gráficas, do Instituto Politécnico de 

Tomar, onde é o Coordenador da área de Design na Licenciatura 

em Design e Tecnologia das Artes Gráficas e Membro da Comis-

são Organizadora do Mestrado em Tecnologias Editoriais, e onde 

lecciona em ambos os cursos.

Pelo seu percurso profissional é uma pessoa obviamente ideal para 

a validação.
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No dia 24 de Setembro, foi realizada uma visita à firma TVM Desig-

ners, para apresentar o projecto ao Designer Luís Moreira. 

Foi explicado o âmbito do projecto, a ligação com a cidade, a oferta 

da cidade e a divisão por temáticas. Foram apresentados os símbo-

los desenvolvidos para cada temática e o símbolo geral.

Aqui foi criticada a forma pontiaguda do símbolo, considerado 

agressivo para a vista, completando que, nestes casos, todos esses 

bicos são arredondados.

A escolha de uma só cor para cada temática foi concordada 

pelo designer.

Foi sugerido colocar Portimão a sair ainda mais da forma, porque 

parecia um pouco tímido.

Posteriormente foram apresentados os cartazes. Aqui foi dito para 

centrar o logótipo e para criar um cartaz onde a tipografia subsis-

tisse, sem a necessidade da fotografia, referindo que num cartaz, a 

tipografia e a fotografia deveriam conseguir viver uma sem a outra 

e uma com a outra.

Foi acrescentado que deveria constar mais informação no cartaz, 

como por exemplo um site, que direccione as pessoas após verem 

o cartaz.

Um dropshadow no símbolo nos cartazes foi referido como ajudan-

te a impulsioná-lo. O símbolo encontrava-se um pouco escondido 

e pouco afirmado, quase como um carimbo discreto. Foi também 

mencionado que os cartazes precisavam de uma maior referência à 

cor de cada temática.

Foi apresentado o guia. Foi apenas pedida atenção relativamente à 

letra nos títulos, que poderia ser mais forte.

E por último foram apresentados os objectos de merchandising. 

Aqui não houve anotações.
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Foram realizados dois pontos de situação com o designer Luís 

Moreira, de modo a garantir o sucesso da validação.

O segundo ponto de situação foi realizado por e-mail. O projecto 

foi enviado e foi pedida nova observação.

A validação foi comprovada através de uma declaração (Anexo A), 

redigida pelo próprio Luís Moreira, no dia de 8 de Outubro de 2012.

Após a validação com o designer Luís Moreira, considerou-se essen-

cial validar o projecto junto de algumas pessoas, com o principal 

objectivo de comprovar se é possível atenuar a imagem negativa 

que Portimão tem e se é possível atraí-las para Portimão, através de 

uma promoção alternativa à praia.

Tentou-se também perceber:

- A imagem que existia de Portimão

- Se a campanha é apelativa

- Se o guia é um objecto prático e se os temas são interessantes.

- Se, após a apresentação do projecto, as pessoas sentem vontade de 

visitar Portimão (regressar ou por uma primeira vez) e conhecer 

outros pontos da cidade sem ser só a praia e os bares.

- Se o objecto de merchandising era cativante.

Foi então realizado um breve questionário a sete pessoas, onde se 

pediram as seguintes informações:

Género, idade, escolaridade, profissão, e o local de residência.
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Depois foram colocadas as seguintes questões:

Já visitou Portimão?

Qual a imagem/ideia que tem de Portimão?

Há alguma memória agradável que tenha da cidade?

(Após explicar e apresentar o projecto)

Teria vontade de regressar a Portimão e conhecer algo que 

não conhecia e q lhe despertou curiosidade? Alguma temá-

tica em especial? (caso já tenha visitado Portimão)

Ou

Teria vontade de conhecer Portimão? Alguma temática em 

especial? (caso não tenha visitado Portimão)

No Apêndice B, podem-se encontrar as respostas dadas por 

cada pessoa.

De forma a não comprometer os voluntários e por acharmos 

dispensável, optou-se por não gravar a validação.

Procurou-se inquirir pessoas de idades, profissões e escolaridades 

variadas, que não fossem residentes em Portimão. O questionário 

foi realizado individualmente.

Os envolvidos tinham idades compreendidas entre os 21 e os 58 

anos, quatro eram do sexo feminino e três do género masculino.

Cinco dos inquiridos tinham licenciatura, um tinha mestrado e 

outro tinha 12º ano de escolaridade. Nas profissões encontramos 

um militar, uma bancária, um técnico de som, uma recepcionista, 

uma designer e dois estudantes.

Apenas um dos inquiridos nunca tinha visitado Portimão e outro 

apenas visitou de passagem para um almoço.

Três dos inquiridos tinham uma imagem de Portimão de uma cida-

de com muitos prédios, “selva urbana”, “desorganizada e de cres-
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cimento descontrolado”, e dois referiram a praia e o turismo. Três 

referiram a ligação da cidade com o peixe/pesca.

Três dos inquiridos não tinham memórias agradáveis de Portimão. 

Um referiu memórias de infância e da juventude, do jardim da 

casa inglesa e do rio Arade. Uma dos envolvidos tem memória da 

marina à noite.

O projecto foi apresentado: Primeiramente os cartazes, onde foi 

explicado o porquê das cinco temáticas e depois o guia, onde era 

explicado mais pormenorizadamente o que poderia ser encontra-

do em cada temática. Por fim, era dito ao envolvido que após reali-

zar os passeios e conhecer Portimão, poderia levar uma recordação 

para casa, como por exemplo a da temática romântica, onde foi 

apresentada a latinha.

Após explicar e apresentar todos os elementos da campanha (os 

cartazes, o guia e a latinha), todos os inquiridos mostraram vontade 

de regressar a Portimão para descobrirem algo que não conheciam, 

e para explorarem a cidade com, pelo menos, uma das temáticas 

apresentadas. Todos ficaram com a sensação que havia mais para 

descobrir em Portimão. Pode-se assim concluir que existiu uma 

alteração na percepção que as pessoas tinham da cidade.

Três das pessoas envolvidas na validação mostraram muito inte-

resse e entusiasmo perante a latinha. Esse objecto era apresenta-

do como forma de completar o projecto, mas essas três pessoas 

mostraram grande vontade de visitar Portimão, essencialmente 

pela latinha romântica.

A única envolvida que nunca tinha visitado Portimão, a que foi 

perguntada se teria vontade de conhecer a cidade, disse “Sim. Espe-

cialmente a temática gastronómica, e levava o meu irmão que é 

cozinheiro. E a temática panorâmica. E quando tiver um namorado 

leva-o lá para visitarmos a romântica e para comprar a latinha!”
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conclusões

1. Contributos para o conhecimento

A realização deste projecto, permitiu-nos uma descoberta tanto a 

nível de design de comunicação como de histórias, da cultura e das 

pessoas de Portimão. A recolha de costumes, os hábitos, as lendas, 

personagens, contribuiu para o enriquecimento do nosso conheci-

mento de património imaterial de Portimão.

A pesquisa realizada possibilitou-nos compreender os meios gráfi-

cos utilizados na divulgação das cidades, e a sua importância para 

uma cidade se promover.

Ao longo do percurso de investigação, procurou-se criar uma 

campanha concisa, organizada e apelativa para a cidade, promo-

vendo um lado desconhecido da mesma. 

Os objectivos traçados e a metodologia utilizada, foram essen-

ciais para a realização do projecto, sem eles, não nos seria possível 

concluí-lo. Os objectivos definidos motivaram o trabalho e a meto-

dologia utilizada, permitiram-nos estruturar o desenvolvimento do 

projecto. Procurou-se essencialmente, realizar uma campanha que 

pudesse ser implementada futuramente na cidade de Portimão.

Portimão tem de ser explorado na sua máxima capacidade, e o 

nosso projecto procura alcançar esse objectivo. Enumerando e 

listando as ofertas da cidade, sustentadas com bibliografia e com 

informação recolhida com os moradores, chegou-se a um diver-

sificado número de atractivos, para além dos tipicamente divulga-

dos. Portimão tem muitas outras ofertas para além da praia e é-nos 

ainda mais possível agora afirmar isso.

A tentativa de tornar o projecto indicado a um maior número de 

pessoas que visitassem Portimão, levou-nos a dividi-lo, em vez de 
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idades ou géneros, por gostos e preferências, originando cinco 

temáticas: romântica, gastronómica, misteriosa, panorâmica e 

marafada. Essa decisão permitiu-nos mostrar a variedade de atracti-

vos que se podem encontrar em Portimão, e que se podem adequar 

a vários gostos. Com o breve questionário realizado, é-nos possível 

afirmar que cada temática tem a sua importância, pois houve refe-

rência a todas.

O design de comunicação foi o maior suporte utilizado na realiza-

ção do projecto. 

A identidade decidida, as cores utilizadas, o tipo de fotografias, o 

tipo de linguagem utilizada nos desenhos. A escolha e a conjugação 

destes elementos, permitiu-nos criar uma linguagem que funciona 

num todo e que fortalece a campanha. Todos estes factores permi-

tem aos receptores entenderem a campanha e identificarem os 

elementos pertencentes à mesma.

Foram recolhidos nove guias turísticos, e através da sua compara-

ção, conseguimos definir um modelo para o novo guia. Sendo um 

guia que englobava as cinco temáticas, optámos por criar separa-

dores laterais que permitissem o rápido acesso à temática desejada. 

Foram experimentadas várias variantes de cada projecto, na tenta-

tiva de chegar à melhor versão de cada. As cores do símbolo foram 

ajustadas várias vezes, assim como os cartazes, onde foram realizadas 

várias tentativas de colocação de fotografia e de colocação de texto.

As cores escolhidas tornaram a campanha muito viva e juntamen-

te com a forma pontiaguda, todo o símbolo resultou divertido e 

alegre. A decisão de uma cor para cada temática foi apoiada como a 

melhor opção, pelo designer Luís Moreira.

A criação de uma campanha preocupada, detalhada e pormeno-

rizada, fortaleceu o projecto. O facto de cada objecto da latinha 
romântica ser minuciosa e atenciosamente pensado para casais, 
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conferiu ao objecto um grande valor, demonstrado pelo entusias-

mo de alguns inquiridos.

Conseguimos comprovar, através das questões colocadas ao grupo 

de foco, que uma estratégia que explora aspectos desconhecidos da 

paisagem de uma cidade, é essencial para transmitir uma melhor 

imagem de Portimão, conferindo-lhe características como versati-

lidade e superioridade.

Podemos concluir que a imagem que existia de Portimão, influen-

ciava a sua visita. Após apresentar o projecto, todos os inquiridos 

sentiram vontade de visitar novamente (e por uma primeira vez) a 

cidade, mesmo os que tinham uma imagem negativa.

Conclui-se que o design de comunicação pode atenuar a imagem 

gasta da cidade de Portimão, facto confirmado pela validação reali-

zada com o grupo de foco, onde os envolvidos referiram querer 

visitar Portimão e conhecer novos pontos da cidade, o que contri-

bui para valorizar a cidade como destino turístico.

2. Recomendações para futuras investigações

É de grande importância a investigação científica na área do design 

de comunicação aliado à divulgação das cidades, para estas melhor 

se promoverem. Existe uma falta de bibliografia que relacione estes 

dois temas, o que dificultou a investigação.

O calendário não nos permitiu a realização de toda a campanha. 

Estava planeado o desenvolvimento de um vídeo promocional 

assim como de um site. Seria uma mais valia a existência de um 

vídeo de forma a publicitar a cidade e a existência de um site onde 

seja possível compreender melhor as temáticas existentes e até 

simular percursos e conhecer as histórias da cidade.
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Comprovámos que existem locais e informações sobre a terra, que 

são desconhecidos, e que despertaram a curiosidade de muitos. 

A importância da recolha de informação junto dos moradores de 

Portimão é muito importante, pois são eles os detentores dos sabe-

res da cidade e dos conteúdos ideais para este guia. Seria impor-

tante realizar uma maior recolha, do que a foi desenvolvida, desse 

tipo de informações, de forma a completar os conteúdos do guia. 

É fundamental que seja escrito por alguém da área, que tenha uma 

boa expressividade escrita. 

Como acontece actualmente na cidade, seria importante que esta 

campanha acompanhasse o turista nos locais que são indicados: 

Alguma informação no local, sinalização para ajudar os percursos, 

seriam formas de fortalecer a campanha e de garantir a satisfação 

do visitante.

É de grande importância a adaptação deste projecto a uma versão 

em inglês, pelo elevado número de turistas estrangeiros que 

Portimão e a zona do Algarve recebem. Isso tornaria o projecto 

mais facilmente compreendido por todos.

No desenvolver do projecto, percebeu-se que existiam pormenores 

interessantes, que não conseguiram ser realizadas, porque saiam da 

área/foco de intervenção, como a criação de percursos para invisu-

ais ou pessoas com mobilidade reduzida. Seria uma mais valia para 

o projecto, o investimento nessas áreas.

As aplicações para telemóveis têm vindo a vulgarizar-se e podem 

mesmo vir a substituir os guias turísticos em formato de papel. 

É mais prático utilizar um smatphone, como alternativa ao livro, 

apesar das limitações. Poderia ser desenvolvida uma aplicação 

semelhante ao guia, aplicada para o telemóvel, onde fosse possível 

planear e conjugar as temáticas, consoante o tempo disponível ou a 

localização. Com esta aplicação seria mais fácil cruzar as temáticas, 

sendo até possível fazer um percurso romântico e conhecer um 

local histórico e ainda almoçar lá perto.
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Associado às temáticas, seria importante a realização de eventos para 

as dinamizar. O Professor Herrero  realizava no Algarve, em todas as 

sextas-feiras 13, jantares contra a superstição, contra a bruxaria e 

contra o charlatanismo. Nesse jantar, eram organizadas mesas com 

treze pessoas, com talheres cruzados, na sala haviam guarda-chuvas 

abertos, gatos pretos, sal entornado, entre outras. Seria interessante 

para a temática misteriosa, regressar esses jantares. Seria também 

interessante, realizar eventuais caças ao tesouro ou uma espécie de 

geocaching  exclusivo a Portimão, que proporcionasse às pessoas 

a possibilidade de procurarem estas pequenas caixinhas enquanto 

descobrem locais de interesse na cidade.

Seria importante a realização de mapas apropriados para os percur-

sos presentes no guia, apelativos e que tenham indicações e pontos 

de referências. Em City Sense and City Design: Writings and Projects 

of Kevin Lynch, através de vários testes realizados, são explicados os 

principais pontos de referência numa cidade e a sua importância. 

Apesar do principal objectivo do livro e dos testes realizados ser a 

preparação de uma cidade como projecto arquitectónico, o material 

aqui apresentado pode facilmente ser aplicado na concepção destes 

mapas, através dos pontos de referência sugeridos. Lembranças ou 

memórias de infância da cidade, como o piso, as cores, a textura, 

a presença de água, são pontos de referência que podem ser apli-

cados no mapa.

Porém, devido a restrições de tempo, não nos foi possível desenvol-

ver este projecto e inseri-lo na dissertação, mas seria importante a 

sua realização para o completar.

Em semelhança ao que existe actualmente em Portimão, seria impor-

tante a existência de quadros informativos no local de inicio de cada 

percurso, porém, a impressão, o suporte e a sua localização deve 

ser tido em atenção, pois alguns dos que existem actualmente, estão 

desgastados pelo sol e pela chuva.
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Para a temática romântica, pensou-se em arranjar uma parede para 

dedicatórias, à semelhança dos graffitis  ou das árvores cravadas, 

onde os casais poderiam expressar o seu amor.

Dado Portimão acolher muitos e variados eventos, aconselhamos 

a criação de um cartaz-tipo, baseado nos realizados para a campa-

nha, que pudessem ser utilizados para publicitar todos eventos que 

acontecem na cidade. Seria assim, mais fácil tornar a divulgação 

dos eventos de Portimão mais organizada, e com isso fortalecer a 

imagem da cidade.
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apêndice a

Tabela comparativa de Guias
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apêndice b: 

Respostas e apontamentos do Breve Questionário 

Já visitou Portimão? 

1.Sim

2.Sim

3.Sim

4.Sim

5.Sim, de passagem

6.Sim

7.Não

Qual a imagem que tem de Portimão?

1.Associo muito a terra à sardinha, pois quando era mais novo ia muito 

a Portimão comer sardinhas, apesar de ser confuso e não gostar muito 

de confusão. Não frequentei muito a Praia da Rocha, mas lembro-me das 

muitas moradias que aí existiam, e hoje essa paisagem está muito alterada 

e já não é o que era.

2.De uma selva urbana

3.De uma cidade desorganizada e de crescimento descontrolado, com 

muitos prédios.

4.Uma cidade de turismo, pesca e férias. A imagem que me vem, é de 

praia com barcos

5.Lembra-se de uma ponte azul junto a um restaurante onde foi.

6.A marina de Portimão e o peixe fresco.

7.Praia, turismo
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Há alguma memória agradável que tenha da cidade?

1.As memórias que tenho são de infância e da juventude, e a 

principal memória que tenho é do jardim da casa inglesa (Jardim 

Visconde Bívar). Também me lembro dos doces algarvios (d. 

Rodrigo e o doce fino) e do Rio Arade. Outra imagem que tem 

na memória e que o marca muito de Portimão é a vista em 

Portimão de Ferragudo.

2.Sim, da zona do porto e dos restaurantes. Também tenho 

memória dos bolinhos do Algarve no café em frente do jardim e 

da praça com os azulejos. Da praia da Rocha tenho memória de 

ter muita gente e de ter muitos prédios. Também tenho memória 

da rua das lojas.

3.Não.

4.Não.

5.Sim, há cerca de 6 anos estar num restaurante e ver os pescadores 

no rio

6.Sim, a marina à noite. (Costumo ir a Portimão de noite, 

raramente de dia)

7.Não.

(Após explicar e apresentar o projecto)

Teria vontade de regressar a Portimão e conhecer algo que não 

conhecia e q lhe despertou curiosidade? Alguma temática em 

especial?

1.Sim. Especialmente para descobrir mais histórias e curiosidades 

da terra com a temática misteriosa.
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2.Sim. A temática misteriosa pois interessa-me muito a história 

da cidade, e a temática romântica. Gostaria de conhecer melhor a 

temática gastronómica para além do que já conhece, e é a temática 

preferida, pois acha que se come muito bem em Portimão.

3.Sim, ficou curioso com o Portimão misterioso e, como gosta de 

comer, gostaria de experimentar a temática gastronómica

4.Sim. A romântica. Especialmente pela caixinha que lhe despertou 

imensa curiosidade.

5.Sim. Portimão marafado. Apesar de existirem as outras temáticas 

que também me despertaram interesse, considero essa ser a 

temática mais tradicional de Portimão e também aquela que ainda 

não conheço.

6.Sim. Ia gostar de ver um posto de turismo com este tipo de objectos!

7.Tenho vontade de descobrir a temática “Portimão misterioso”.

Teria vontade de conhecer Portimão? Alguma temática em especial?

8.Sim. Especialmente a temática gastronómica, e levava o meu 

irmão que é cozinheiro. E a temática panorâmica. E quando tiver 

um namorado leva-o lá para visitarmos a romântico e para comprar 

a latinha!

Notas 

1.O inquirido gostou imenso do facto de existirem várias temáticas. 

Comentou que a ria de Alvor tem de facto um encanto especial e que 

relativamente à temática marafada, tem mais ideia de Albufeira, onde 

costumava ir a algum bar. O que lhe despertou muita curiosidade foi 

o percurso misterioso. Pelo nome e pelo que percebeu que englobava 

pelo guia: as histórias, curiosidades e as lendas.
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2. -

3.Ficou com a ideia de que Portimão tem mais do que achava. 

Demonstrou principal interesse na temática misteriosa porque 

gostaria de conhecer histórias, curiosidades e lendas de Portimão.

4.Referiu que a latinha é muito importante para fortalecer este 

projecto. Depois de a ver, ficou com muita vontade de explorar 

a temática romântica, por o objecto apresentado ser exactamente 

dessa temática.

5. -

6. -

7. -
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anexo a

Declaração do Designer Luís Moreira,
a comprovar a validação do projecto








