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RESUMO 

Uma nova perspetiva do consumidor é a de que um produto alimentar deve não 

só dar prazer, como também fornecer nutrientes necessários para a manutenção do 

organismo, prevenção de doenças e melhoramento mental e físico. As plantas 

aromáticas e medicinais, amplamente utilizadas na alimentação (em infusões, tisanas e 

condimentos) são excelentes para substituir o excesso de açúcar e sal durante a 

preparação e confeção dos alimentos e bebidas. 

Uma estratégia de comunicação criativa e diferenciadora e que ao mesmo 

tempo informe o consumidor sobre as características e o modo de preparação de um 

determinado produto, é encarada como uma vantagem competitiva para as empresas 

que a apliquem. 

A internet, nomeadamente as redes sociais têm tido cada vez mais um papel 

muito importante no estabelecimento de uma relação empresa-consumidor. A 

relevância dos vídeos para as redes sociais, tem vindo a crescer pois este é um formato 

cativante cuja mensagem pode ser mais facilmente entendida. 

O estágio curricular foi realizado no Cantinho das Aromáticas, localizado em 

Vila Nova de Gaia. Esta empresa produz ervas aromáticas em modo de produção 

biológico, em contexto urbano, diferenciando-se assim dos demais concorrentes. 

Este trabalho teve como principal objetivo a preparação de elementos de 

comunicação (através da realização de pequenos vídeos) para a promoção dos 

produtos criados pelo Cantinho das Aromáticas (infusões, tisanas e condimentos), 

evidenciando as suas características sensoriais, físico-químicas e nutricionais, 

potenciando assim as suas vendas. 

Foram realizados dezasseis vídeos organizados em três séries (Infusão, Tisana 

e Condimento), dos quais geraram um total de 17542 visualizações no Youtube, 1748 

gostos e 351 partilhas no Facebook. 

Este projeto criou uma maior aproximação entre o consumidor e a empresa. Os 

consumidores interagiram bem com os vídeos e houve bastantes comentários positivos. 

 

 

Palavras-chave: plantas aromáticas e medicinais, infusões, tisanas, 

condimentos, estratégias de comunicação, vídeos
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ABSTRACT 

A new consumer perspective is that a food product should not only give 

pleasure, but also provide nutrients necessary for the maintenance of the body, disease 

prevention and mental and physical improvement. Aromatic and medicinal plants, widely 

used in food (in herbal teas, herbal tea blends and seasonings) are excellent for 

replacing excess sugar and salt during the preparation and confection of food and drinks. 

A creative and differentiating communication strategy, which at the same time 

is capable of informing the consumers about the characteristics and process making of 

a particular product, is seen as a competitive advantage for the companies that apply it. 

Internet, namely social networks, has been playing an increasingly important 

role in establishing a business-consumer relationship. The relevance of videos to social 

networks has been growing due to its catchy nature, whose message can be more easily 

understood. 

The curricular internship was held at Cantinho das Aromáticas, located in Vila 

Nova de Gaia. This company produces aromatic herbs in organic production mode, in 

urban context, thus differentiating itself from the other competitors. 

The main objective of this work was the preparation of communication elements 

(through the production of small videos) for the promotion of products created by 

Cantinho das Aromáticas (herbal teas, herbal tea blends and seasonings), showing their 

organoleptic, physicochemical and nutritional characteristics, thus boosting their sales. 

Sixteen videos were produced, organized in three series (Herbal tea, Herbal tea 

blend and Seasoning), which generated a total of 17542 views on Youtube, 1748 likes 

and 351 shares on Facebook. 

This project has created a greater sense of proximity between the consumer 

and the company. Consumers interacted well with the videos and there were very 

positive comments. 

 

 

Keywords: aromatic and medicinal plants, herbal teas, herbal tea blends, 

seasonings, communication strategies, videos
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento geral 

A existência de uma forte influência entre a alimentação que escolhemos e a 

nossa saúde é cada vez mais clara e cada vez mais a população toma consciência disso 

(Van Kleef, Van Trijp et al. 2002, Veling, Chen et al. 2017). Uma nova perspetiva do 

consumidor é a de que um produto alimentar deve não só dar prazer, como também 

fornecer nutrientes necessários para a manutenção do organismo, prevenção de 

doenças e melhoramento mental e físico (Magrone & Jirillo 2013). Com estes factos, 

nos últimos anos, o interesse pelas plantas aromáticas e medicinais tem aumentado 

bastante (Carvalho & Ramos 2009). 

 

 

1.1.1. Plantas Aromáticas e Medicinais (PAMs) 

As plantas são consideradas “aromáticas” quando os seus princípios ativos são 

formados, total ou parcialmente, por essências. Uma planta diz-se “medicinal” quando 

possui constituintes terapêuticos, com benefícios para o tratamento ou prevenção de 

uma dada patologia (Cunha & Graça 2009). 

Salientam-se as seguintes aplicações das PAMs: 

✓ Na alimentação (em infusões, tisanas e condimentos); 

✓ Na indústria alimentar (extração de óleos essenciais e antioxidantes, 

corantes, conservantes, aromatizantes, etc); 

✓ Na indústria farmacêutica para obtenção de medicamentos naturais; 

✓ Na indústria cosmética integrando cremes, loções, sabões, perfumes, etc. 

(Couto, Salgueiro et al. 2008). 

Portugal apresenta uma flora extremamente rica em espécies de PAMs. Do 

total de 3800 espécies de plantas que constituem a cobertura vegetal de Portugal 

(incluindo Açores e Madeira), cerca de 500 são aromáticas e/ou medicinais (Figueiredo, 

Barroso et al. 2007). 
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1.1.2. PAMs num regime de alimentação saudável 

Um dos problemas atuais ao nível da nutrição é o consumo excessivo de 

açúcares, sal e gorduras saturadas. 

Estudos epidemiológicos sugerem uma forte ligação entre o excesso de 

consumo de açúcar com problemas de obesidade, esteatose hepática, síndrome 

metabólica e diabetes tipo 2 (Schwarz, Clearfield et al. 2017). 

Um dos produtos alimentares que possui mais açúcares são os refrigerantes. 

Uma notícia saída no jornal Observador conta que, em Portugal, entre fevereiro e julho 

de 2017 o consumo de refrigerantes decresceu 25% (Carriço 2017). Como alternativa 

as pessoas preferem cada vez mais bebidas menos açucaradas como é o caso das 

infusões, das tisanas e do chá. 

É sabido que o chá (bebida proveniente da planta Camellia sinensis) é a 

segunda bebida mais consumida mundialmente (Macfarlane & Macfarlane 2004, 

Stone 2014). Ainda há bem pouco tempo, em Portugal, o único local onde era cultivado 

era na ilha de S. Miguel, nos Açores (fábricas da Gorreana e do Porto Formoso). A 

fábrica da Gorreana funciona desde que foi fundada em 1883 (Faustino 2011). Mais 

recentemente, em 2012, começou-se a cultivar chá no Norte de Portugal – Projeto chá 

Camélia (Chá Camélia 2017) tendo sido a primeira colheita na Primavera de 2017 

(Coelho 2017). Apesar de termos duas plantações de chá em Portugal, a maioria do 

que vemos comercializado é importado e de qualidade questionável, e isto é uma 

desvantagem do consumo de chá. A presença de cafeína no chá também poderá ser 

considerada uma desvantagem, uma vez que o consumo excessivo de cafeína está 

associado ao aumento de fatores de risco de doenças cardiovasculares, aumento da 

pressão arterial, entre outros (Higdon & Frei 2006). Assim, uma das alternativas do chá 

são as infusões e as tisanas pois, para além de não conterem cafeína, as ervas-

aromáticas e medicinais que lhes dão origem são produzidas nas proximidades (uma 

vez que em Portugal há muitas plantações de PAMs). 

Na mesma sequência, é sabido que o excesso do consumo de sal está 

associado ao aumento da tensão arterial e ao aumento do risco de doenças 

cardiovasculares (Donfrancesco, Ippolito et al. 2013). A atual roda da alimentação 

mediterrânica (Fig. 1) já inclui as ervas aromáticas com o objetivo de diminuir a adição 

de sal durante a confeção (Graça, Sousa et al. 2016). São excelentes para quem quer 

intensificar o sabor dos cozinhados e realçar a cor dos alimentos. 
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Fig. 1 - Atual roda da alimentação mediterrânica 

(DGS 2016)  

 

 

1.1.3. Modo de produção biológico 

O modo de produção biológico atualmente é entendido como um método 

ambientalmente sustentável que preserva o património genético das espécies e que vai 

ao encontro das exigências de cada vez mais consumidores que preferem produtos 

obtidos utilizando substâncias e processos naturais (Cunha, Ribeiro et al. 2007, Kahl, 

Strassner et al. 2016). Produtos esses que se relevam mais seguros, com uma 

qualidade superior e, consequentemente, mais saudáveis (Naspetti & Zanoli 2009). 

A nível mundial, dados de 2008 apontam que existam mais de 35 milhões de 

hectares cuja produção assegure modos de agricultura biológica. Os países com maior 

área são a Austrália, segue-se a Argentina, a China, os Estados Unidos, o Brasil e a 

Espanha (Morujo 2010). 
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A nível da União Europeia, Espanha é o país com a maior superfície em 

agricultura biológica, com quase 2 milhões de hectares, de seguida a Itália com 1,5 

milhões de hectares e a Alemanha com 1 milhão de hectares (Oliveira & Oliveira 2015).  

Em Portugal, a área de superfície em modo de produção biológico é de quase 

250 mil hectares (Oliveira & Oliveira 2015) . Segundo a Direção-Geral de Agricultura 

e Desenvolvimento Rural (DGADR) o número de agricultores registados em modo de 

produção biológico, em Portugal, aumentou 9% (Agrotec 2015) entre 2013 e 2014 e a 

área de produção aumentou 8% (Silva 2015). 

A área total dedicada à produção de plantas aromáticas e medicinais em modo 

de produção biológico, em Portugal Continental, em 2009, foi de 56,1 hectares (Morujo 

2010) aumentado para 97,1 hectares, em 2012 (GPP 2013) . 

As espécies mais produzidas cá em Portugal em modo de produção biológico, 

para serem secas, são a lúcia-lima, o tomilho-limão e a hortelã-pimenta (GPP 2013) . 

 

 

1.1.4. As estratégias de comunicação nas empresas 

Hoje em dia, com os consumidores cada vez mais exigentes e informados, é 

fundamental que uma empresa possua um bom sistema de comunicação e marketing 

(Kotler & Keller 2006, Fill & Turnbull 2016). 

Uma estratégia de comunicação criativa e diferenciadora e que ao mesmo 

tempo informe o consumidor sobre as características e o modo de preparação de um 

determinado produto, é encarada como uma vantagem competitiva para as empresas 

que a apliquem (Hooley, Saunders et al. 2001). 

A internet é um canal que auxilia facilmente as empresas nas estratégias de 

comunicação ligadas à publicidade, promoções e outras ferramentas de marketing 

(Smith, Fischer et al. 2012).  
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1.2. A empresa – Cantinho das Aromáticas 

O Cantinho das Aromáticas encontra-se inserido na Quinta do Paço, ocupando 

3 hectares do seu total de 10. Está localizado em Vila Nova de Gaia, na freguesia de 

Canidelo (Fig. 2). Foi fundado pelo Eng. Agrónomo Luís Alves no dia 2 de janeiro de 

2002 e produz ervas aromáticas em modo de produção biológico, em contexto urbano, 

diferenciando-se assim dos demais concorrentes.  

 

 

Fig. 2 - Localização do Cantinho das Aromáticas na Península Ibérica  

(Google Maps 2017) 

 

Esta empresa tem como principais objetivos promover a agricultura biológica, 

incentivar hábitos e cultura de consumo de ervas aromáticas em infusões, tisanas e 

condimentos bem como dar a conhecer a importância do consumo do que é local. 

A maioria das empresas que vendem infusões, tisanas e condimentos recorre 

a agricultores para comprar as suas matérias primas e, assim sendo, o Cantinho das 

Aromáticas é uma empresa muito incomum e quase única pois consegue 

simultaneamente, e no mesmo local, produzir plantas aromáticas (agricultura) e 

conceber os seus próprios produtos (indústria): “Da semente ao produto final”. 

O Cantinho das Aromáticas cultiva plantas aromáticas e medicinais em modo 

de produção biológica, promovendo um sistema sustentável com circuitos de 

distribuição curtos. 
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1.2.1. Estrutura e organização da empresa 

A empresa é constituída por dois polos. O primeiro (fig. 3), localizado em 

Canidelo onde se encontra a parte administrativa, a loja, a sala de chá (fig. 4) onde 

qualquer pessoa pode degustar a infusão do dia, os diversos campos de plantações de 

plantas aromáticas (figuras 5 e 6), a estufa (fig. 7) onde são mantidas várias plantas 

em vaso, e o armazém de secagem e peneira (fig. 8.). 

No polo 2, situado em Oliveira do Douro efetua-se o embalamento das infusões, 

tisanas e condimentos. 

 

 

Fig. 3 - Entrada para a loja do Cantinho das Aromáticas 

 

Fig. 4 - Sala de chá 

 

Fig. 5 - Campos de Perpétuas-roxas e Erva-príncipe 

 

Fig. 6 - Campos de ervas-aromáticas 

 

Fig. 7 - Estufa 

 

Fig. 8 - Peneira 
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1.2.2. Produtos vendidos 

O Cantinho das Aromáticas tem para venda diversas plantas em vaso e 

infusões, tisanas e condimentos embalados (Cantinho das Aromáticas 2017). 

 

i. Infusões 

Esta empresa foca-se bastante em incentivar o consumo de infusões em 

detrimento do chá.  

As infusões produzidas no Cantinho das Aromáticas podem ser encontradas 

em forma de saquetas e em folha solta. Dentro das de folha solta podem ser 

encontradas as que são produzidas a partir da planta inteira (lotes normais), e as que 

são produzidas a partir das extremidades das plantas (lotes reserva), que contêm 

características sensoriais bastante mais intensas. 

O Cantinho das Aromáticas dispõe de 17 diferentes infusões: Alfazema, 

Camomila, Cavalinha, Equinácea, Erva-cidreira, Erva-príncipe, Funcho, Hipericão do 

Gerês, Hortelã-pimenta, Hortelã-vulgar, Limonete (Lúcia-lima), Manjericão, Manjericão-

canela, Manjericão-limão, Perpétua-roxa, Tomilho Bela-luz e Tomilho-limão. 

 

ii. Tisanas 

Ao longo dos últimos anos têm vindo a ser formuladas diversas tisanas. O 

desenvolvimento destas tisanas requereu de uma forte análise sensorial para chegar às 

proporções de cada erva que fossem melhores em termos sensoriais. As tisanas que o 

Cantinho das Aromáticas dispõe para venda são: Amor-perpétuo, Doce menta, 

Conspiração D’ouro e Especialidade de Casa. Em dezembro de 2016 foi lançada a 

última: a Tisana de Natal. 

 

iii. Condimentos 

O Cantinho das Aromáticas dispõe de diversos condimentos – Alecrim, Aneto, 

Cebolinho, Erva-Peixeira, Estragão, Funcho, Kaffir, Malaguetas, Manjericão, Manjerona, 

Orégãos, Poêjo, Salsa, Salva, Segurelha, Tomilho bela-luz, Tomilho-limão, Tomilho-

vulgar – e misturas de condimentos – Mistura para Aves, Mistura para Carne, Mistura 

para Peixe e Mistura para Saladas. 
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1.2.3. Prémios conquistados 

Os prémios atribuídos quer a uma empresa, quer aos seus produtos são 

extremamente importantes no processo de ampliar a confiança dos consumidores e 

como reconhecimento do sucesso dos trabalhadores. 

Desde 2014, o Cantinho das Aromáticas tem concorrido todos os anos, com os 

seus produtos, a dois concursos, um internacional (os Great Taste Awards) e um 

nacional (o Concurso Nacional de Sal, Ervas Aromáticas e Condimentos). Outros 

prémios têm sido atribuídos à empresa, ao Eng. Luís Alves e aos lotes-reserva para 

infusão (Cantinho das Aromáticas 2017) . 

 

 

a) Great Taste Awards 

Os Great Taste Awards são conhecidos como os óscares dos produtos 

alimentares. É o concurso internacional mais conceituado deste setor. Passado no 

Reino Unido, foi fundado em 1994 pela The Guild of Fine Food  e tem como objetivo não 

só a descoberta de produtos alimentares de extrema qualidade como também o 

reconhecimento do talento dos produtores (Brett 2016). 

Os produtos são classificados em: uma estrela (para os simplesmente 

deliciosos), duas estrelas (para os excecionais) e três estrelas (para os mais requintados 

do mercado) (O Melhor Sabor 2017). 

O Cantinho das Aromáticas conquistou diversos prémios nos Great Taste 

Awards (Tabela 1). Em 2016 ficou em 2º lugar na categoria dos Herbal Teas (Great 

Taste Awards 2016) e em 2017 conquistou, pela primeira vez, estrelas na gama de 

condimentos (Great Taste Awards 2017) (nos anos anteriores apenas tinha 

conquistado prémios na gama das infusões e tisanas). 
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Tabela 1 - Prémios conquistados nos Great Taste Awards 

(Great Taste Awards 2014, 2015, 2016 e 2017)  

ANO PRÉMIO PRODUTO 

2014 

1 estrela Lote reserva de Erva-príncipe 

3 estrelas Lote reserva de Limonete 

2015 1 estrela 

Lote reserva de Erva-príncipe 

Lote reserva de Hortelã-pimenta 

Tisana Especialidade da Casa 

Tisana Conspiração D'ouro 

2016 

1 estrela 

Lote reserva de Erva-príncipe (conquistou este 

prémio pelo terceiro ano consecutivo, sendo o 

mais premiado de todos os produtos) 

Lote reserva de Hortelã-vulgar 

Infusão de Manjericão-canela 

2 estrelas 

Tisana Conspiração D’ouro 

Tisana Especialidade da Casa 

Tisana Amor Perpétuo 

Tisana Doce Menta 

2017 

1 estrela 

 

Lote reserva de Tomilho-limão 

Tisana Doce Menta 

Tisana Especialidade da Casa 

Condimento Tomilho Bela-luz 

Condimento Manjerona 

Condimento Poêjo 

2 estrelas Tisana Amor-Perpétuo 
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b) Concurso Nacional de Sal, Ervas Aromáticas e Condimentos 

O Concurso Nacional de Sal, Ervas Aromáticas e Condimentos tem como 

intuito premiar, promover, valorizar e divulgar o Sal, as Ervas aromáticas e os 

Condimentos tradicionais, genuínos e exclusivamente produzidos em Portugal. 

Este concurso é organizado pelo CNEMA (Centro Nacional de Exposições e 

Mercados Agrícolas) e pela Qualifica. Contou com a sua primeira edição em 2014 e, 

desde então, o Cantinho das Aromáticas tem concorrido todos os anos (CNEMA 2014). 

Na categoria “infusões, tisanas e condimentos”, o Cantinho é a empresa com 

mais prémios a nível nacional e internacional (Alive Taste 2017). 

Na Tabela 2 encontram-se os diversos prémios conquistados neste concurso. 

 

Tabela 2 - Prémios no Concurso Nacional de Sal, Ervas e Condimentos 

(CNEMA 2015, Portal do Jardim 2016, Cantinho das Aromáticas 2017, Alive Taste 2017) 

ANO PRÉMIO PRODUTO 

2014 

Prata Lote reserva de Limonete 

Ouro Infusão de Tomilho-limão 

2015 

Prata Infusão de Hortelã-pimenta 

Ouro Infusão de Erva-príncipe 

2016 

Prata 
Tisana Doce Menta 

Infusão de Hortelã-pimenta 

Ouro 

Tisanas Amor Perpétuo 

Tisana Conspiração D'ouro 

Infusão de Erva-príncipe 

2017 

Bronze Tisana Especialidade da Casa 

Prata 

Tisana Amor Perpétuo 

Infusão de Erva-príncipe 

Infusão de Hortelã-pimenta 

Ouro Tisana Doce Menta 
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c) Outros prémios 

Outros prémios foram conquistados ao longo destes últimos anos: 

✓ Em 2008, foi atribuído o prémio "Agricultor sobressaliente em atividades 

inovadoras", ao Eng. Luís Alves no âmbito da XXXI Feira Internacional da 

Semana Verde de Galícia (Portal do Jardim 2008); 

✓ Em 2011, o Cantinho das Aromáticas conquistou o Prémio de Inovação para 

a Sustentabilidade (EBAEpis) - European Business Awards for the 

Environment, na categoria “Processo”, com o projeto “Produção de Plantas 

Aromáticas e Medicinais em Agricultura Biológica Urbana para Exportação” 

(Agência Portuguesa do Ambiente 2011).  

✓ Em 2013, esta empresa conquistou o prémio “Vida Rural - Empresa Agrícola”, 

na categoria “marketing agrícola” (Vida Rural 2013); 

✓ Em 2015, o Cantinho recebeu uma menção honrosa nos Green Project 

Awards, na categoria “Agricultura, Mar e Turismo”, pelo desenvolvimento dos 

lotes reserva para infusão (Agricultura e Mar 2016); 

✓ Ainda em 2015, nos prémios da revista “Wine - A Essência do Vinho”, o lote 

reserva de Erva Príncipe distinguiu-se na categoria “Produto Artesanal do ano” 

(Essência do Vinho 2016); 

✓ Também em 2015, uma menção honrosa foi atribuída ao Cantinho das 

Aromáticas, no prémio Nacional de Agricultura, na categoria “empresas”, uma 

iniciativa do BPI e do Grupo COFINA (Correio da Manhã e Jornal de 

Negócios), patrocinada pelo Ministério da Agricultura, Florestas e 

Desenvolvimento Rural (Banco BPI 2017); 

✓ Em 2016, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia atribuiu a esta empresa 

a medalha municipal de Mérito Profissional, Classe Ouro (Portal do Jardim 

2016); 

✓ Também em 2016, o Cantinho das Aromáticas conquistou o prémio 

empreendedorismo e inovação Crédito Agrícola, na categoria 

“Comercialização e Internacionalização”, com o projeto Lotes Reserva 

(Crédito Agrícola 2016).  
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1.2.4. Ferramentas de comunicação dos produtos e de outras 

informações 

A internet, nomeadamente as redes sociais têm tido cada vez mais um papel 

muito importante na relação empresa-consumidor. De acordo com Smith, Fischer et al. 

(2012), a percentagem de empresas que usam as redes sociais como estratégia de 

comunicação é cada vez maior e, em 2012 atingiu os 88%, mais 42% que em 2008. 

A utilização das redes sociais pelas empresas como ferramenta de 

comunicação tem diversas vantagens: 

✓ Tornar a relação empresa-consumidor mais estreita. 

✓ Conhecer melhor os consumidores e as suas opiniões e consequentemente 

melhorar as estratégias de comunicação para chegar de forma mais eficaz ao 

público-alvo; 

✓ As redes sociais são gratuitas e, por isso, a publicidade aos produtos e outras 

ferramentas de comunicação torna-se menos dispendiosa do que as 

plataformas tradicionais (televisão, jornais, revistas, etc); 

✓ O consumidor não necessita de sair de casa tornando-se um comprador mais 

facilmente; 

✓ Focalização do público-alvo: a marca pode direcionar (através de ferramentas 

de publicidade disponibilizadas por exemplo pelo Facebook e Instagram) uma 

dada publicação para um determinado público-alvo de acordo com o seu 

segmento. Diversos parâmetros como faixa-etária, género, gostos, local de 

residência podem ser escolhidos. 

(Gensler, Völckner et al. 2013, Schivinski e Dabrowski 2016, Zhang, Guo et al. 

2017) 

 

Segue-se um breve resumo dos conteúdos do site e das diversas redes sociais 

que o Cantinho das Aromáticas dispõe para divulgar os seus produtos e passar diversas 

informações no âmbito do setor agroalimentar. 

 

i. Site 

O site do Cantinho das Aromáticas (http://www.cantinhodasaromaticas.pt/) 

apresenta um link direto para a loja online e diversas informações sobre agricultura 

biológica, workshops e outros eventos que a empresa proporciona, o projeto de 

voluntariado, e sobre a história da empresa. 

http://www.cantinhodasaromaticas.pt/
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ii. Página do Facebook 

O Facebook é das redes sociais com maior sucesso e conta com mais de um 

bilião de usuários em todo o mundo (Porto 2016). Uma página do Facebook é essencial 

para a maioria das estratégias de marketing de diversas empresas que beneficiam deste 

facto com o intuito não só de divulgarem os seus produtos e aumentar as suas vendas 

como também de criar uma maior aproximação vendedor-cliente (Holzner 2008, Levy 

2010). Esta é a rede social com mais usuários, em Portugal (Marktest 2016). .  

Uma das vantagens do Facebook é que a informação se espalha com muita 

facilidade pela página inicial dos usuários, através dos gostos e partilhas dos amigos. 

A página do Facebook do Cantinho das Aromáticas (Fig. 9) conta com 68 456 

gostos (dados retirados no dia 20 de setembro de 2017). 

 

 

Fig. 9 - Página do Facebook 

(https://facebook.com/cantinhoaromaticas) 

 

https://facebook.com/cantinhoaromaticas
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iii. Canal do Youtube 

A relevância dos vídeos para as redes sociais, tem vindo a crescer pois este é 

um formato cativante cuja mensagem pode ser mais facilmente entendida (Orc 2016). 

O Canal do Youtube do Cantinho das Aromáticas (Fig. 10) foi criado no dia 22 

de julho de 2006 e conta com 3390 subscrições (dados retirados no dia 20 de setembro 

de 2017). 

 

 

Fig. 10 - Canal do Youtube 
(https://www.youtube.com/user/aromaticas) 

  

https://www.youtube.com/user/aromaticas
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iv. Blog 

As comunidades de blogs permitem o compartilhamento de ideias, 

conhecimentos e informações e, como tal, é de crescente importância para as 

estratégias de comunicação das empresas (Dobele, Steel et al. 2015). 

O blog do Cantinho das Aromáticas (Fig. 11) foi criado no dia 23 de dezembro 

de 2007 e conta com 256 seguidores (dados retirados a 20 de setembro de 2017). A 

informação aqui é escrita de forma mais detalhada do que no Facebook. Diversos 

conteúdos sobre o fundador do Cantinho das Aromáticas, os prémios conquistados pela 

empresa, os produtos vendidos, notícias do âmbito da área alimentar e outras 

informações são aqui abordadas. 

 

 

Fig. 11 - Blog 

(http://cantinhodasaromaticas.blogspot.pt/)  

http://cantinhodasaromaticas.blogspot.pt/
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v. Instagram 

O Instagram é uma plataforma que permite aos utilizadores partilhar fotografias 

e informações com outros usuários. Uma das vantagens da utilização do Instagram por 

empresas é que esta é uma rede social de utilização no telemóvel, facilitando o uso 

diário pelo público, construindo assim um maior nível de confiança e credibilidade 

(Carah & Shaul 2016).  

Estudos sugerem que as marcas devem compartilhar uma variedade de 

conteúdos fotográficos relevantes com bastante frequência para manter os 

consumidores atentos e fieis à marca (Ginsberg 2015). 

O Cantinho das Aromáticas tem Instagram (Fig. 12) desde 15 de julho de 2013, 

conta com 3343 seguidores (dados retirados no dia 20 de setembro de 2017), e é 

frequentemente ativo na publicação de fotografias relacionadas com os produtos 

vendidos, a empresa, a vida de um engenheiro agrónomo e com outros temas da área 

da agricultura e alimentar. 

 

 

Fig. 12 - Instagram 

(https://www.instagram.com/cantinhoaromaticas/) 

  

https://www.instagram.com/cantinhoaromaticas/
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1.2.5. Canais de distribuição 

i. Loja física 

A loja do Cantinho das Aromáticas encontra-se inserida na Quinta do Paço, 

situada em Vila Nova de Gaia (Fig. 13 e 14) e tem para venda não só os produtos da 

própria marca como também outros produtos artesanais e biológicos desde azeites, mel, 

vinhos até aos cosméticos. 

 

 

Fig. 13 - Localização da loja do Cantinho das 
Aromáticas 

(Google Maps 2017) 

 

Fig. 14 - Loja do Cantinho das Aromáticas 

 

  

 

ii. Loja online 

Grande parte das vendas do Cantinho das Aromáticas é realizada na loja online 

(http://www.cantinhodasaromaticas.pt/loja/). A internet é considerada um canal 

extremamente importante nas transações comerciais. Existe um mercado a nível 

mundial com cem milhões de vendedores e compradores. Pode-se realizar qualquer tipo 

de transação, negócios e é também tido como um poderoso meio para atividades de 

marketing (Baourakis, Kourgiantakis et al. 2002). 

  

http://www.cantinhodasaromaticas.pt/loja/
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iii. Outras lojas 

Os produtos do Cantinho das Aromáticas são vendidos em centenas de lojas 

por todo o país. Seguem-se alguns exemplos: 

✓ El corte inglês: O Cantinho é a única marca cujos produtos estão à venda 

quer na parte Gourmet quer no Supermercado do El Corte Inglês; 

✓ Gonatural (Supermercados Biológicos): presentes em Lisboa, Estoril e 

Aveiro. 

✓ Idealbio (no Porto) 

Para além disso, são também servidos em locais como a Leitaria da Quinta do 

Paço e o hotel The Yeatman. 

 

 

1.2.6. Cross branding 

O Cantinho das Aromáticas recorre cada vez mais ao cross branding (ou co-

branding), uma estratégia de marketing que permite que duas marcas complementem 

os seus produtos num único só (Blackett & Russell 2000). Ambas as empresas saem 

beneficiadas pois esta estratégia tem como vantagens: um aumento do público-alvo, 

uma maior lealdade às marcas, entrar em mercados novos e diferentes e reduzir os 

custos no marketing uma vez que estes são divididos pelas duas marcas (Washburn, 

Till et al. 2000, Leuthesser, Kohli et al. 2003, Vale, Tufanini et al. 2012). 

Seguem-se alguns exemplos de empresas que utilizam as ervas-aromáticas 

produzidas no Cantinho das Aromáticas para complementar os seus produtos: 

✓ Santini (gelataria): concebeu um novo sabor de gelado com a hortelã do 

Cantinho das Aromáticas em dezembro de 2016; 

✓ Sovina: produz cervejas artesanais aromatizadas; 

✓ Flor de sal: produz sal aromatizado; 

✓ Valonguense: produz biscoitos artesanais aromatizados, cozidos a forno de 

lenha; 

✓ Gran Cruz: a tisana Conspiração D’Ouro serve de base para um novo gin 

aromático (lançado em setembro de 2017).  
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1.2.7. Evolução das ferramentas de comunicação da empresa 

i. Ao nível das embalagens e rótulos 

É sabido que as cores e o design das embalagens são fatores com uma grande 

influência nas escolhas e decisões do consumidor (Silva & Loroza 2008).  

Nas seguintes imagens é possível observar dois exemplos da evolução das 

embalagens e dos rótulos de dois produtos vendidos no Cantinho das Aromáticas (a 

Infusão de Perpétua-roxa e a de Erva-príncipe). 

 

Neste primeiro exemplo, é possível observar que antigamente a embalagem 

era transparente (Fig. 15). Isto tem como principal desvantagem a entrada de luz que 

altera a cor das plantas e diminui a qualidade e os aromas. As atuais embalagens são 

todas opacas (Fig. 16). 

    

 

Tanto no primeiro exemplo como no segundo, pode-se constatar que o rótulo 

era pouco chamativo e que nem as letras nem o logotipo se destacavam da cor de fundo 

pesada e escura (Figuras 15 e 17). Atualmente o rótulo é mais colorido e mais atrativo 

(Figuras 16 e 18). O logotipo do Cantinho das Aromáticas tornou-se maior e com mais 

destaque no rótulo. 

  

Fig. 15 - Antiga embalagem da 
infusão de Perpétua-roxa 

Fig. 16 - Atual embalagem 
da infusão Perpétua-roxa 

Fig. 17 - Antiga embalagem do lote 
reserva (na altura chamado “lote 
selecionado”) de Erva-príncipe 

Fig. 18 - Atual embalagem do 
lote reserva de Erva-príncipe 
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Uma vez que o Cantinho das Aromáticas se preocupa com o design dos rótulos 

dos seus produtos, diversos protótipos têm vindo a ser alvo de teste, no âmbito do 

projeto Infusão Premium. Este estudo tem como intuito otimizar a informação transmitida 

ao consumidor através do rótulo da embalagem. Segue-se uma imagem (Fig. 19) com 

3 exemplos desses protótipos para cada infusão (Tomilho-limão, Limonete, Hortelã-

pimenta e Erva-príncipe) (Cantinho das Aromáticas et al. 2017). 

 

  
  

    

    

Fig. 19 - Protótipos de 3 tipos de rótulos para as infusões de Tomilho-limão, Limonete, Hortelã-pimenta e Erva-príncipe 
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ii. Ao nível do layout do site e da loja online 

No início do mês de março de 2017, um novo layout foi aplicado tanto ao site 

como à loja online. Seguem-se os exemplos dos antigos e dos atuais. 

 

 

Fig. 20 - Antigo layout do site 

 

 

Fig. 21 - Atual layout do site 
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Fig. 22 - Antigo layout da loja online 

 

 

Fig. 23 - Atual layout da loja online 

 

Nestes dois exemplos verifica-se uma maior organização e harmonia quer do 

layout do site quer da loja online atuais (Fig. 21 e 23), comparativamente aos antigos 

(Fig. 20 e 22). 
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iii. Ao nível do conteúdo dos vídeos do canal do Youtube 

O conteúdo dos vídeos do canal do Youtube do Cantinho das Aromáticas era 

maioritariamente constituído por entrevistas realizadas em diversos canais televisivos 

(RTP, SIC, TVI, Porto Canal, etc.) sobre variados assuntos relacionados com plantas 

aromáticas, agricultura biológica, pesticidas, entre outros (Fig. 24). O que faltava neste 

canal eram vídeos sobre os produtos que esta empresa produz e foi neste sentido que 

surgiu este estágio. 

 

Fig. 24 - Exemplos de vídeos antigos do Canal do Youtube 
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1.3. Objetivos 

Este trabalho teve como principais objetivos: 

✓ Preparar elementos de divulgação (através da realização de pequenos 

vídeos) para promover os produtos criados pela empresa (infusões, tisanas 

e condimentos), evidenciando as suas características sensoriais, físico-

químicas e nutricionais; 

✓ Potenciar as vendas e, por conseguinte, aumentar os lucros; 

✓ Criar uma maior aproximação consumidor-empresa; 

✓ Aumentar a confiança e fieldade dos consumidores para com os produtos 

e a empresa; 

✓ Analisar o impacto de cada vídeo. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estágio decorreu de outubro de 2016 até maio de 2017. Os primeiros dois 

meses (outubro e novembro) foram direcionados para a aprendizagem do 

funcionamento do programa editor de vídeos Adobe Premiere, bem como do 

funcionamento da câmara fotográfica. Neste período foram também propostas ideias 

para os diversos vídeos. Ao longo dos seguintes meses (dezembro - maio) foram 

esquematizados guiões para promover os produtos produzidos pela empresa (infusões, 

tisanas e condimentos) e realizadas as filmagens, a edição e a publicação dos vídeos 

no canal do Youtube do Cantinho das Aromáticas. 

 

 

2.1. Ideias e objetivos 

As principais ideias e objetivos dos diversos episódios são a seguir destacados. 

 

Em comum nas três séries: 

✓ Dar a conhecer a importância da utilização de uma matéria prima de qualidade (de 

preferência de agricultura biológica e que seja produzido nas proximidades); 

✓ Transmitir as diferentes características quer sensoriais quer 

medicinais/terapêuticas de cada erva-aromática; 

✓ Mostrar aos consumidores os diversos campos de plantações de ervas-aromáticas 

presentes no Cantinho das Aromáticas;  

✓ Utilizar um slogan que cative o público. 

 

 

Na série Infusão: 

✓ Transmitir que há diversos fatores, durante a preparação de uma infusão, que 

influenciam a sua qualidade final em termos sensoriais: 

• Qualidade da matéria prima; 

• Qualidade da água; 

• Concentração da matéria prima; 

• Temperatura da água; 

• Tempo de infusão (tempo que a matéria-prima fica em contacto com a água). 

(este ponto também se aplica aos episódios da série Tisana); 
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✓ Evidenciar que cada erva-aromática tem o seu ótimo de preparação ao nível dos 

fatores tempo de infusão e Temperatura. Só seguindo cada combinação (que se 

encontra no verso de cada embalagem) é possível atingir os melhores aromas e 

sabores (isto também se aplica aos episódios da série Tisana); 

✓ Esclarecer a diferença entre os três termos “infusão”, “chá” e “tisana” que muitas 

vezes são confundidos; 

 

Na série Tisana: 

✓ Promover duas tisanas sazonais: 

• A tisana de Natal (na época natalícia); 

• A tisana Amor-perpétuo (na época do dia dos Namorados) – dar a conhecer o 

facto de D. Pedro I e Dona Inês de Castro terem vivido na quinta onde agora 

têm lugar as plantações do Cantinho das Aromáticas, criando, com esta 

história de amor, uma maior empatia dos consumidores. 

 

Na série Condimento: 

✓ Salientar os malefícios para a saúde do excesso de sal, dando a conhecer as ervas 

condimentares como uma excelente alternativa; 

✓ Dar conselhos sobre como melhor combinar cada condimento; 

✓ Explicar receitas saborosas e com reduzido teor de sal utilizando os diversos 

condimentos disponíveis no Cantinho das Aromáticas. 

 

 

2.2. Mudança do nome do canal do Youtube 

Em janeiro de 2017 foi sugerido que o nome do canal do Youtube fosse alterado 

de “Luís Alves” para “Cantinho das Aromáticas”, com o intuito não só de ser mais fácil 

para o consumidor encontrar o canal, como também de aumentar o número de 

subscritores.  

 

 

2.3. Filmagem e som 

As filmagens foram todas realizadas com a câmara CANON g7x mark II, quase 

sempre recorrendo ao uso de um tripé para uma maior estabilização das imagens. O 

microfone utilizado foi o do iphone 5S que possibilitou uma qualidade de áudio muito 

superior do que se tivesse sido usado o microfone da câmara.  
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2.4. Montagem e edição 

Para a montagem e edição dos vídeos foi utilizado o programa Adobe Premiere 

Pro CC 2015 (Figura 25). Para o som de fundo de cada vídeo, foi escolhida uma melodia 

diferente, suave e apelativa. 

 

 

Fig. 25 - Adobe Première CC 2015 – exemplo do layout da edição do vídeo “Qual a diferença entre chá, infusão e 
tisana?” 

 

2.5. Legendagem 

Uma vez que o Cantinho das Aromáticas se foca cada vez mais no mercado 

internacional, foi decidido que seria uma mais-valia inserir legendas em inglês em todos 

os vídeos. Legendas em Português também foram incluídas para pessoas com 

dificuldades auditivas (Anexos 1-16). 

 

 

2.6. Outras atividades 

Também no contexto deste estágio, diversas fotografias foram idealizadas e 

tiradas para promover produtos e eventos no site e nas redes sociais da empresa. 

Com o intuito de preservar o bom funcionamento da empresa, este estágio 

também contou com a confeção diária da infusão do dia e de outras infusões e tisanas 

para diversos eventos quer internos (ex: visitas de estudo, reuniões) quer externos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os diversos vídeos realizados foram divididos em séries (Séries Infusão, 

Tisana e Condimento) que por sua vez foram repartidos por episódios tornando-se 

assim mais apelativos para o público. O protagonista dos vídeos das séries Infusão e 

Tisana foi o Eng. Luís Alves, enquanto que na série Condimento foi a Dra. Maria 

Cramês. 

 

 

3.1. Criação do slogan 

Um slogan é um elemento imensamente importante na identificação da marca. 

Deve ser memorável, cativante, engraçado e deve estar ligado à marca (Aaker 2009). 

Em outubro de 2016 foi criado um slogan para terminar todos os vídeos da 

mesma forma. Surgiu a ideia de “Mais uma chávena?” para os vídeos da série Infusão 

e Tisana e “Mais uma pitada?” para os vídeos da série Condimento. 

 

 

3.2. Vídeos realizados 

De seguida são demonstradas imagens ilustrativas de cada episódio realizado 

(Figuras 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51 e 53), bem como um 

resumo do que resultou de cada um, uma tabela com diversos detalhes (assunto, nome, 

duração, número de visualizações e tempo médio de visualização, número de gostos e 

partilhas no Facebook – dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) (Tabelas 3 - 

19) e, por fim, comentários (no Youtube, Facebook e Instagram – Figuras 27, 29, 32, 

34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54) que mostram algum feedback positivo dos 

consumidores perante cada vídeo. 
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i. Série Infusão 

1º episódio: Manjericão 

  
Fig. 26 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre a infusão de Manjericão 

 

Tabela 3 - Detalhes referentes ao vídeo sobre a infusão de Manjericão 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Infusão de Manjericão 

Nome Manjericão, o omnipresente 

Duração 01:41 

Data de publicação 07/12/2016 

No Youtube 

Número de visualizações 750 

% tempo médio de visualização 65% 

Número de gostos 21 

No 

Facebook 

Número de gostos 32 

Número de partilhas 2 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=ADmiVnLf7iw 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1205818322787935 

 

 

Este primeiro episódio começou com uma breve introdução sobre o Manjericão, 

salientando que no Cantinho das Aromáticas são produzidas três variedades – 

Manjericão vulgar (Ocimum basilicum), Manjericão-canela (Ocimum basilicum 

'Cinnamon') e Manjericão-limão (Ocimum x citriodorum) e que, para além de serem 

utilizados como infusões também são comumente usados como condimentos, 

principalmente na comida italiana (massas, pizzas) e em saladas. No que diz respeito 

às virtudes terapêuticas foi dito que o Manjericão é anti-inflamatório e antibacteriano 

(Stephens 2009), mas que o foco quando se prepara uma infusão deve ser o prazer. 

Referiu-se que a infusão deve ser preparada com 3 g/L (escrito e demonstrado que é 

equivalente a duas colheres de sopa), com a água a 85 °C e com um tempo de infusão 

de 5 minutos. Evidenciou-se também que estas infusões são extremamente agradáveis 

tanto quente como frias. 

 

 

 

Fig. 27 - Comentários relativos ao vídeo sobre a infusão de Manjericão 

https://youtube.com/watch?v=ADmiVnLf7iw
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1205818322787935
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2º episódio: Perpétua-roxa 

  
Fig. 28 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre a infusão de Perpétua-roxa 

 

Tabela 4 - Detalhes referentes ao vídeo sobre a infusão de Perpétua-roxa 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Infusão de Perpétua-roxa 

Nome Perpétua-roxa: para as cordas 

vocais de um anjo 

Duração 00:47 

Data de publicação 17/12/2016 

No 

Youtube 

Número de visualizações 983 

% tempo médio de 

visualização 
81% 

Número de gostos 15 

No 

Facebook 

Número de gostos 23 

Número de partilhas 1 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=LjYXkC41r48 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1227678593935241 

 

 

O conceito da “mesa ambulante” surgiu neste vídeo: uma mesa que vai de 

plantação em plantação onde o protagonista fala sobre a respetiva infusão. Assim 

sendo, este vídeo teve como principal cenário as bonitas plantações de Perpétuas-roxas 

(Gomphrena globosa). Foi dito que uma das virtudes terapêuticas é o facto de ser ótima 

para as cordas vocais, dores de garganta e tosse (Rahman, Begum et al. 2012), 

evidenciando o facto de a fadista Amália Rodrigues ter consumido esta mesma infusão 

para melhorar a voz antes e depois dos seus espetáculos. Em relação ao modo de 

preparação, foi dito que deve ser feita com a água a 90 °C, com 3 g/L e com um tempo 

de infusão de 5 minutos, originando uma infusão com notas de prova doces, florais com 

um pouco de beterraba e batata-doce. As imagens destacaram bastante a cor rosa forte 

desta infusão. 

 

 

 

 

 

Fig. 29 - Comentários relativos ao vídeo sobre a infusão de Perpétua-roxa 

https://youtube.com/watch?v=LjYXkC41r48
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1227678593935241
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3º episódio: Hortelã-vulgar 

  
Fig. 30 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre a Hortelã-vulgar como infusão 

 

Tabela 5 - Detalhes referentes ao vídeo sobre a infusão de Hortelã-vulgar 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Infusão de Hortelã-vulgar 

Nome Hortelã-vulgar: Infusão sensata 

e boa companheira 

Duração 00:52 

Data de publicação 05/01/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 727 

% tempo médio de 

visualização 
81% 

Número de gostos 15 

No 

Facebook 

Número de gostos 46 

Número de partilhas 2 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=UF9cpEUj-bE 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1243084725727961 

 

 

O cenário deste vídeo passa-se nas plantações de Hortelã-vulgar (Mentha 

spicata), novamente com a “mesa-ambulante”. Na mesma sequência que os outros, são 

referidas as virtudes terapêuticas: digestiva (Cunha, Roque et al. 2003, Choudhury, 

Kumar et al. 2006) e hépato-protetora (McKay & Blumberg 2006). É dito também que 

para atingir as melhores características sensoriais, esta infusão deve ser preparada com 

a água a 80 oC, com 3 g/L e com um tempo de infusão de 5 minutos. É salientado que 

esta infusão está disponível no lote normal (feito a partir das folhas inteiras) e no lote 

reserva (composto a partir das extremidades das folhas que contêm uma maior 

concentração de óleos e açúcares). Nesta parte aparece escrito que o lote-reserva foi 

vencedor de uma estrela nos Great Taste Awards 2016. 

 

 

Até à data não existem comentários. 

 

 

https://youtube.com/watch?v=UF9cpEUj-bE
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1243084725727961
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4º episódio: Como preparar uma boa infusão? 

  
Fig. 31 - Imagens ilustrativas do vídeo “Como preparar uma boa infusão?” 

 

Tabela 6 - Detalhes referentes ao vídeo sobre como preparar uma boa infusão 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Conselhos para a preparação de 

uma boa infusão 

Nome Como preparar uma boa infusão? 

Duração 02:31 

Data de publicação 16/01/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 2346 

% tempo médio de 

visualização 
69% 

Número de gostos 41 

No 

Facebook 

Número de gostos 47 

Número de partilhas 12 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=MxUuzFbY7SA 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1255663097803457 

 

 

Este vídeo teve como intuito simplificar o modo de preparação de uma infusão 

e, ao mesmo tempo, dar a conhecer aos consumidores a importância de alguns fatores 

determinantes para alcançar as melhores características em termos sensoriais. 

No início aparece um cientista/cirurgião, com bata, luvas, óculos e máscara 

protetora, com voz mecanizada como se estivesse no bloco operatório (ouve-se o som 

típico bip-bip das máquinas) e fosse muito complicado preparar uma infusão.  A seguir, 

o protagonista ganha consciência e diz que não é preciso nada daquilo e que o processo 

é muito mais fácil. 

Salientou-se o facto de ser essencial a escolha de uma boa matéria-prima, se 

possível de proximidade e de agricultura biológica. Foi evidenciado também que é 

importante o uso de água mineral ou água do abastecimento público, mas filtrada (pois 

esta água sem ser filtrada pode conferir à infusão características sensoriais 

indesejáveis, mascarando os verdadeiros aromas e sabores) (Cardoso 2013). Factos 

como o de não deixar a água ferver, e preferir embalagens que não deixem passar a luz 

foram salientados uma vez que com a água fervida perdem-se grande parte das 

características sensoriais (Xia 2006) e que a luz altera a cor das plantas e diminui a 

qualidade e os aromas (Romagnoli, Menna et al. 2007). Também foi dito que é muito 

importante cumprir o tempo de infusão de cada erva-aromática, uma vez que com tempo 

a mais pode haver libertação de compostos indesejáveis, que conferem sabores 

desagradáveis e que com tempo a menos pode não ser suficiente para haver libertação 

dos compostos que conferem as características desejáveis à infusão (Cardoso 2013). 

Relativamente à concentração foi dito que, em geral, devem ser usados 3 gramas de 

ervas-aromáticas por litro de água, que equivale a duas colheres de sopa (Cantinho 

das Aromáticas 2017). Foi referido que as infusões podem ser bebidas quentes, ou 

frias quando levamos o preparado imediatamente ao frigorífico para fazer um choque 

térmico e não ocorrer oxidação. 

 

 

 

Fig. 32 - Comentário relativo ao vídeo sobre como preparar uma infusão 

https://youtube.com/watch?v=MxUuzFbY7SA
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1255663097803457
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5º episódio: Equinácea 

  
Fig. 33 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre a infusão de Equinácea 

 

Tabela 7 - Detalhes referentes ao vídeo sobre a infusão de Equinácea 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Infusão de Equinácea 

Nome Equinácea: a infusão das 

gripes e constipações 

Duração 01:03 

Data de publicação 24/01/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 789 

% tempo médio de 

visualização 
75% 

Número de gostos 41 

No 

Facebook 

Número de gostos 65 

Número de partilhas 14 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=VOM3cDcYZaQ 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1263737956995971 

 

 

Este episódio teve como cenário a sala de chá do Cantinho das Aromáticas. 

Foi falado sobre a infusão de Equinácea (Echinacea purpúrea). Como virtudes 

terapêuticas foram destacadas o facto de ajudar a reforçar o sistema imunitário 

auxiliando a prevenir ou mesmo até a combater gripes e constipações (Cunha, Roque 

et al. 2003, Manole, Popescu George et al. 2009, Fonseca 2012). Em relação ao modo 

de preparação foi demonstrado que esta infusão deve ser preparada com a água a 90 

oC com 3 g/L e com um tempo de infusão de 5 minutos, resultante de uma infusão 

amarelo-escura com travo a especiarias e pimenta-branca. 

 

 

 

Fig. 34 - Comentário relativos ao vídeo sobre a infusão de Equinácea 

 

 

 

  

https://youtube.com/watch?v=VOM3cDcYZaQ
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1263737956995971
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6º episódio: Qual a diferença entre chá, infusão e tisana? 

  
Fig. 35 - Imagens ilustrativas do vídeo “Qual a diferença entre chá, infusão e tisana?” 

 

Tabela 8 - Detalhes referentes ao vídeo da diferença entre chá, infusão e tisana 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Explicação da diferença entre os termos 

“chá” “infusão” e “tisana” 

Nome Qual a diferença entre chá, infusão e tisana? 

Duração 01:20 

Data de publicação 26/01/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 6019 

% tempo médio de 

visualização 
86% 

Número de gostos 74 

No 

Facebook 

Número de gostos 316 

Número de partilhas 147 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=E6Q-SLPsYLY&t=1s 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1266359333400500 

 

 

Uma vez que os termos “chá”, “infusão” e “tisana” são bastante confundidos 

pelos consumidores, foi realizado este vídeo para que deixasse de haver essa dúvida. 

Este começa numa sala de chá em que uma personagem feminina 

(interpretada pela Dra. Maria Cramês) solicita “Queria um chá de camomila, por favor”. 

O funcionário de restauração fica espantado e começa a explicar que o chá provém 

apenas da planta Camelia sinensis e que, portanto, só existe chá branco, verde e preto. 

Tudo o resto chama-se infusão (dando exemplos como camomila, tília e cidreira). 

Também aqui são referidas as desvantagens do chá em relação às infusões: ter cafeína 

e a maioria não ser produzido nas proximidades de Portugal. De seguida, explicou-se 

que uma tisana é uma mistura de duas ou mais plantas aromáticas (dando o exemplo 

da tisana Amor perpétuo: Erva-príncipe + Manjericão-canela + Perpétua-roxa). Por fim, 

a mesma personagem feminina, no salão de chá, pede, de forma correta “Queria uma 

infusão de camomila, por favor”. 

 

 

 

 

Fig. 36 - Comentários relativos ao vídeo sobre qual a diferença entre chá, infusão e tisana 

 

https://youtube.com/watch?v=E6Q-SLPsYLY&t=1s
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1266359333400500
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7º episódio: Limonete 

  
Fig. 37 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre o Limonete como infusão 

 

 

Tabela 9 - Detalhes referentes ao vídeo sobre a infusão de Limonete 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Infusão de Limonete 

Nome Limonete, a favorita 

Duração 01:25 

Data de publicação 10/02/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 452 

% tempo médio de 

visualização 
66% 

Número de gostos 23 

No 

Facebook 

Número de gostos 110 

Número de partilhas 1 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=F4bGLKqWKW0&t=4s 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1283610298342070 

 

 

Neste episódio, uma personagem feminina (interpretada pela estudante Ana 

Paula Inácio) serve uma infusão de Limonete (Aloysia triphylla) ao protagonista. Este 

adivinha “com este forte odor a limão só pode ser Limonete!” Foi referido que esta planta 

também é conhecida como lúcia-lima, doce-lima, erva-pessegueira e bela-luísa. É dito 

que esta infusão é bastante apreciada pelas suas propriedades relaxantes e digestivas 

(Carnat, Carnat et al. 1999, Cunha, Roque et al. 2003, Fonseca 2012). Evidenciou-se 

que quando a infusão é preparada com a água a 90 oC, com 3 g/L (equivalente a cerca 

de duas colheres de sopa cheias) e com um tempo de infusão de 7 minutos, 

conseguimos obter uma infusão de cor verde brilhante e com as melhores 

características sensoriais. Também foi salientado o facto de estar disponível em lote-

reserva, com sabores o odores ainda mais intensos. 

 

 

 

 
Fig. 38 - Comentários relativos ao vídeo sobre a infusão de Limonete 

  

https://youtube.com/watch?v=F4bGLKqWKW0&t=4s
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1283610298342070
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8º episódio: Hortelã-pimenta 

 

  
Fig. 39 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre a infusão de Hortelã-pimenta 

 

Tabela 10 - Detalhes referentes ao vídeo sobre a infusão de Hortelã-pimenta 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Infusão de Hortelã-pimenta 

Nome Hortelã que é pimenta 

Duração 01:11 

Data de publicação 16/02/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 411 

% tempo médio de 

visualização 
66% 

Número de gostos 19 

No 

Facebook 

Número de gostos 73 

Número de partilhas 1 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=TCC6UvWkPw8 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1290854007617699 

 

 

Neste vídeo, uma cliente (interpretada pela estudante Ana Paula Inácio) vai de 

encontro ao vendedor de loja para comprar a infusão de Hortelã-pimenta (Mentha x 

piperita). Este diz ser uma excelente escolha e começa a referir que é ótima para as 

dores de estômago (Cunha, Roque et al. 2003). No modo de preparação foi dito que 

para aproveitar as melhores propriedades sensoriais que a infusão tem para nos dar, 

deve ser preparada com a água a 85 oC, com 3 g/L (que são duas colheres de sopa) e 

com um tempo de infusão de 5 minutos. Foi evidenciado que esta infusão está 

disponível tanto no lote normal como no lote reserva, mostrando os diversos prémios 

conquistados até à data. 

 

 

Até à data não existem comentários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=TCC6UvWkPw8
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1290854007617699
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ii.  Série Tisana 

1º episódio: Tisana de Natal 

  
Fig. 40 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre a Tisana de Natal 

 

Tabela 11 - Detalhes referentes ao vídeo sobre a tisana de Natal 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Tisana de Natal 

Nome Natal com mais magia: Nova Tisana 

Duração 01:04 

Data de publicação 13/12/2016 

No 

Youtube 

Número de visualizações 452 

% tempo médio de visualização 75% 

Número de gostos 10 

No 

Facebook 

Número de gostos 159 

Número de partilhas 18 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=UlC-d69RDnc 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1213097285393372 

 

 

Este primeiro episódio da série Tisana teve como principal intuito promover a 

Tisana de Natal durante a época natalícia. 

No início, aparece uma cadela de raça Labrador a correr em direção ao 

protagonista, com uma lata de Tisana de Natal pendurada ao pescoço. Esta tisana é 

apresentada como sendo nova e excelente para a época natalícia para ser tomada em 

família. Referiu-se que é constituída por Hipericão-do-Gerês, Tomilho-limão, Canela e 

Cravinho. No modo de preparação foi explicado que esta tisana deve ser preparada com 

água a 95 oC, com 3 g/L e com um tempo de infusão de 5 minutos. Imagens da árvore 

de natal foram sobrepostas bem como da cor dourada da bebida. 

 

 

Até à data não existem comentários. 

 

  

https://youtube.com/watch?v=UlC-d69RDnc
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1213097285393372
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2º episódio: Amor Perpétuo 

  
Fig. 41 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre a Tisana Amor Perpétuo 

 

Tabela 12 - Detalhes referentes ao vídeo sobre a tisana Amor Perpétuo 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Tisana Amor Perpétuo 

Nome Amor Perpétuo: a tisana perfeita 

para o dia dos Namorados 

Duração 02:24 

Data de publicação 04/02/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 1520 

% tempo médio de 

visualização 
59% 

Número de gostos 42 

No 

Facebook 

Número de gostos 131 

Número de partilhas 27 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=Pj6BRvziO4U&t=1s 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1276984109004689 

 

 

Este vídeo teve como principal objetivo promover a Tisana Amor Perpétuo para 

o Dia dos Namorados. 

A primeira cena passa-se no ano de 1352, na quinta de Canidelo, onde D. 

Pedro I e Dona Inês de Castro viveram (Saraiva 2001). D. Pedro come uma erva do 

chão e cai num sono profundo sonhando que vai para o futuro (2017) onde o Eng. Luís 

Alves lhe oferece uma cesta com muitas embalagens de tisana Amor Perpétuo. No final 

D. Pedro I acorda com a cesta na mão, sugerindo não ter sido um sonho, mas sim um 

teletransporte. Aparece Inês de Castro (interpretada pela Dra. Maria Cramês) e D. Pedro 

oferece-lhe a cesta e recita-lhe um poema de amor. 

 

 

 

 

 

Fig. 42 - Comentários relativos ao vídeo sobre a tisana Amor-perpétuo 

 

https://youtube.com/watch?v=Pj6BRvziO4U&t=1s
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1276984109004689
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iii. Série Condimento 

1º episódio: Sal vs. Condimentos 

  
Fig. 43 - Imagens ilustrativas do vídeo “Sal vs. Condimentos” 

 

Tabela 13 -  Detalhes referentes ao vídeo sobre as vantagens dos condimentos em relação ao sal 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo 
Vantagens do uso de 

condimentos em relação ao sal 

Nome Sal vs. Condimentos 

Duração 01:19 

Data de publicação 16/03/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 413 

% tempo médio de 

visualização 
74% 

Número de gostos 10 

No 

Facebook 

Número de gostos 47 

Número de partilhas 1 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=9vFYoC6R03A 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1318774364825663 

 

 

Neste episódio introdutório da série Condimento foi demonstrado que para 

preparar bons cozinhados não é necessário colocar quantidades excessivas de sal e 

que podemos e devemos utilizar condimentos para o substituir. Foram mostradas 

imagens da vasta gama de condimentos e misturas de condimentos que o Cantinho das 

Aromáticas dispõe. Desvantagens para a saúde do excesso de sal na dieta foram 

evidenciadas – Aumenta a tensão arterial (He & MacGregor 2002), a retenção de 

líquidos (Live Strong 2015) , o risco de pedras nos rins (Cappuccio, Kalaitzidis et al. 

2000), o risco de AVC (Strazzullo, D’Elia et al. 2009) e de outras doenças 

cardiovasculares (He & MacGregor 2007), entres outras. Foi também dito que na atual 

roda da alimentação mediterrânica, os condimentos já estão incluídos (DGS 2016).  

 

 

 

 

Fig. 44 - Comentários relativos ao vídeo “Sal vs. Condimentos”

https://youtube.com/watch?v=9vFYoC6R03A
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1318774364825663
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2º episódio: Segurelha 

  
Fig. 45 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre o condimento Segurelha 

 

 

 

Tabela 14 - Detalhes referentes ao vídeo sobre o condimento Segurelha 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Condimento Segurelha 

Nome Feijoada vegetariana 

com segurelha 

Duração 02:11 

Data de publicação 05/04/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 549 

% tempo médio de 

visualização 
70% 

Número de gostos 21 

No 

Facebook 

Número de gostos 58 

Número de partilhas 12 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=suvdBp4eV84 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1336740209695745 

 

 

Este vídeo fala sobre a segurelha (Satureja montana), um condimento que 

quando associado a alimentos como as leguminosas, previne sintomas a estes 

associados como a flatulência, as cólicas e o mal-estar (Ćetković, Mandić et al. 2007, 

Manole, Popescu George et al. 2009). Foi evidenciado que é um condimento que 

combina muito bem com manjericão, alecrim e orégãos e em pratos com leguminosas, 

peixe, salteados e carnes. De seguida, foi explicada uma receita de feijoada vegetariana 

com segurelha.  

 

 

 

Fig. 46 - Comentário relativo ao vídeo sobre o condimento Segurelha 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=suvdBp4eV84
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1336740209695745
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3º episódio: Tomilho Bela-luz 

  
Fig. 47 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre o condimento Tomilho Bela-luz 

 

 

 

 

Tabela 15 - Detalhes referentes ao vídeo sobre o condimento Tomilho Bela-luz 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Condimento Tomilho Bela-luz 

Nome Arroz com Tomilho Bela-luz 

Duração 01:41 

Data de publicação 21/04/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 658 

% tempo médio de 

visualização 
69% 

Número de gostos 18 

No 

Facebook 

Número de gostos 160 

Número de partilhas 31 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=l46whjVpoy8 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1356178867751879 

 

 

Este terceiro episódio abordou o condimento Tomilho Bela-luz (Thymus 

mastichina), muito usado como substituto do sal. É também conhecido como “sal puro”, 

ou “sal purinho” e possui propriedades digestivas (Fonseca 2012, Silva 2014). Foi dito 

que é um condimento que combina muito bem com manjerona, malaguetas e alecrim e 

em pratos de carne, peixe, ovos e legumes. O vídeo continua com a explicação de uma 

receita bem simples de arroz com este condimento (em vez do sal). 

 

 

 

Fig. 48 - Comentário relativos ao vídeo sobre o condimento Tomilho Bela-luz 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=l46whjVpoy8
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1356178867751879
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4º episódio: Poêjo 

  
Fig. 49 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre o condimento Poêjo 

 
 
 

Tabela 16 - Detalhes do vídeo sobre o Condimento Poêjo 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Condimento Poêjo 

Nome Molho pesto com poêjo 

Duração 01:24 

Data de publicação 05/05/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 345 

% tempo médio de 

visualização 
70% 

Número de gostos 15 

No 

Facebook 

Número de gostos 55 

Número de partilhas 13 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=t2Hm58x4MkQ 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1363849753651457 

 

 

Este vídeo trata do condimento Poêjo (Mentha pulegium). Nas virtudes 

terapêuticas foi realçado que o poêjo é usado como auxiliante de digestões difíceis 

(Aghel, Yamini et al. 2004, Debbab, Aly et al. 2009). Na mesma sequência que os 

outros, foi também dito que combina muito bem com coentros, manjerona e estragão, e 

em pratos de peixe, sopas, açordas e saladas. Por fim, foi explicada uma receita de 

molho pesto com poêjo. 

 

 

 

Fig. 50 - Comentário relativo ao vídeo sobre o condimento Poêjo 

 

 

https://youtube.com/watch?v=t2Hm58x4MkQ
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1363849753651457
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5º episódio: Manjericão 

  
Fig. 51 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre o condimento Manjericão 

 

 

 
Tabela 17 - Detalhes referentes ao vídeo sobre o condimento Manjericão 

(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Condimento Manjericão 

Nome Risoto de cogumelos 

com manjericão 

Duração 02:31 

Data de publicação 23/05/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 553 

% tempo médio de 

visualização 
65% 

Número de gostos 13 

No 

Facebook 

Número de gostos 145 

Número de partilhas 35 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=hgT8uy85rfo 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1379687972067635 

 

 

Neste episódio foi falado um pouco sobre as principais características do 

Manjericão (Ocimum basilicum): apresenta um sabor apimentado com notas a hortelã, 

anis e cravinho. É tradicionalmente usado para aliviar cólicas intestinais e como 

digestivo (Cunha, Roque et al. 2003, Chanda, Kaneria et al. 2011). Foi dito que 

combina bem com outros condimentos como o cebolinho, a manjerona e o tomilho bela-

luz e em molhos, massas, pizzas e saladas. De seguida uma receita de Risoto de 

cogumelos com manjericão foi explicada. No final foi novamente realçado que o 

consumo de sal em excesso é prejudicial à saúde e que, nesta receita, optou-se por não 

adicionar sal mas que se em casa quiserem, é importante ter em atenção que não se 

deve exceder a dose de uma colher de café. 

 

 

 

 

Fig. 52 - Comentários relativos ao vídeo sobre o condimento Manjericão 

https://youtube.com/watch?v=hgT8uy85rfo
https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1379687972067635
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6º episódio: Estragão 

 

  
Fig. 53 - Imagens ilustrativas do vídeo sobre o condimento Estragão 

 

 

 

Tabela 18 - Detalhes referentes ao vídeo sobre o condimento Estragão 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 

Tema do vídeo Condimento estragão 

Nome Salteado de vegetais com 

molho de estragão 

Duração 01:53 

Data de publicação 30/05/2017 

No 

Youtube 

Número de visualizações 575 

% tempo médio de 

visualização 
70% 

Número de gostos 7 

No 

Facebook 

Número de gostos 281 

Número de partilhas 34 
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Link no Youtube: https://youtube.com/watch?v=WJfwIhHSzgI 

Link no Facebook: https://facebook.com/cantinhoaromaticas/posts/1387290144640751 

 

 

Este foi o último episódio da série Condimento. Foi falado sobre o Estragão 

(Artemisia dracunculus). Evidenciou-se que é tradicionalmente usado para ajudar nas 

más digestões e como estimulante do apetite (Cunha, Roque et al. 2003, Aglarova, 

Zilfikarov et al. 2008). É um condimento que combina muito bem com manjericão, 

cebolinho e salsa e em pratos de peixe, aves, saladas e no molho vinagrete. Por fim, foi 

detalhada uma receita de um molho com este condimento para ser usado em vegetais 

grelhados e salteados. 

 

 

 

 

Fig. 54 - Comentários relativos ao vídeo sobre o condimento Estragão 
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De seguida é apresentada uma tabela-síntese (Tabela 19) que demonstra 

diversos detalhes dos 16 vídeos realizados: número de visualizações e percentagem de 

tempo médio de visualização (quer nos primeiros 28 dias após a publicação quer a longo 

prazo – dados retirados a 13 de setembro de 2017), número de gostos e de partilhas no 

Facebook. 

 

Tabela 19 - Tabela-síntese com os detalhes de cada vídeo publicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série Tema do vídeo
Número de 

visualizações

% de tempo médio 

de visualização

Número de 

visualizações

% de tempo médio 

de visualização

Manjericão (i1) 271 63% 750 65% 32 2

Perpétua-roxa (i2) 293 79% 983 81% 23 1

Hortelã-vulgar (i3) 428 84% 727 81% 46 2

Como preparar uma 

infusão (i4)
1727 72% 2346 69% 47 12

Equinácea (i5) 528 77% 789 75% 65 14

Diferença entre chá, 

infusão e tisana (i6)
1841 85% 6019 86% 316 147

Limonete (i7) 345 65% 452 66% 110 1

Hortelã-pimenta (i8) 286 65% 411 66% 73 1

Tisana de Natal (t1) 317 80% 452 75% 159 18

Amor Perpétuo (t2) 1298 59% 1520 59% 131 27

Sal vs. Condimentos 

(c1)
311 75% 413 74% 47 1

Segurelha (c2) 369 74% 549 70% 58 12

Tomilho Bela-luz (c3) 516 70% 658 69% 160 31

Poêjo (c4) 269 70% 345 70% 55 13

Manjericão (c5) 489 66% 553 65% 145 35

Estragão (c6) 524 70% 575 70% 281 34

No Facebook

Número 

de 

gostos

Número 

de 

partilhas

In
fu

s
ã
o

Tisana

C
o

n
d

im
e
n

to

No Youtube

Dados retirados nos primeiros 28 

dias após a publicação

Dados retirados no dia 13 de 

setembro de 2017
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Segue-se o gráfico (Fig. 55) que representa o número de visualizações em 

função da percentagem do tempo médio de visualização de cada vídeo. 

 

Fig. 55 - Gráfico que representa a percentagem de tempo médio de visualização em função do número de visualizações 
(*nos primeiros 28 dias após a publicação) 

 

No gráfico a seguir (Fig. 56) é demonstrado, por cada vídeo realizado, o 

número de gostos e de partilhas no Facebook. 

 

Fig. 56 - Gráfico que representa o número de gostos e de partilhas no Facebook de cada vídeo realizado 
(dados retirados no dia 13 de setembro de 2017) 
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É possível observar na tabela e nos gráficos anteriores que o vídeo mais bem-

sucedido foi o “Qual a diferença entre chá, infusão e tisana?” (i6) alcançando o maior 

número de visualizações e a maior percentagem de tempo de visualização, quer nos 

primeiros 28 dias após a publicação – 1841, 85% – quer a longo prazo (dados retirados 

a 13 de setembro de 2017) – 6019, 86%. Também foi o vídeo com maior sucesso no 

Facebook, alcançando 316 gostos, 147 partilhas e o maior número de comentários 

positivos. 

A seguir, o episódio com maior número de visualizações foi o “Como preparar 

uma boa infusão?” (i4) atingindo 1727 visualizações nos primeiros 28 dias após a 

publicação e 2346 até ao dia 13 de setembro de 2017. Contudo, apresentou uma 

percentagem de tempo médio de visualização um pouco mais baixa relativamente a 

outros vídeos. Isto deve-se principalmente ao facto de regra-geral, quanto mais curto for 

o vídeo, mais tempo o espectador vê e este vídeo (i4) é um pouco mais longo (2:31) que 

a maioria dos outros que duram cerca de um minuto ou pouco mais. 

É possível então constatar que estes dois vídeos (i6 e i4), como não se focam 

exclusivamente em falar sobre uma erva-aromática (como é o caso dos outros), 

despertaram um maior interesse dos consumidores e, consequentemente, geraram um 

maior número de visualizações, gostos e comentários positivos. 

O episódio da tisana Amor-Perpétuo (t2) não se focou apenas nas 

características desta tisana, mas também contou com uma história de amor (a de D. 

Pedro I e Dona Inês de Castro) criando uma maior empatia dos consumidores. Para 

além disso, foi publicado na altura próxima do dia dos Namorados, uma época em que 

há uma maior procura de presentes para oferecer. Devido a estes dois fatores, também 

foi um dos episódios mais vistos (em terceiro lugar), contando com 1298 visualizações 

nos primeiros 28 dias após a publicação e 1520 até ao dia 13 de setembro de 2017. 

O vídeo sobre a infusão de Perpétua-roxa, contabilizando apenas os primeiros 

28 dias após a publicação, era dos que tinha um menor número de visualizações (293). 

Contudo, a longo prazo este número aumentou para 983, sendo o episódio mais visto 

da série infusão (tirando os dois i6 e i4). Este aumento tão grande de visualizações 

deve-se provavelmente ao facto de a Perpétua-roxa estar bastante ligada a cuidados 

terapêuticos (principalmente com a garganta e cordas vocais). Para salientar este facto 

é possível observar também que o segundo vídeo com mais visualizações desta série 

(novamente tirando o i6 e o i4) é o da infusão de Equinácea pois esta planta está 

bastante relacionada ao auxilio do tratamento e prevenção de gripes e constipações. 

Em geral, os episódios da série Condimento tiveram mais gostos e partilhas no 

Facebook do que os episódios das outras séries, facto compreensível pois é comum as 

pessoas partilharem com os amigos vídeos sobre receitas. 
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3.3. Número de subscritores ganhos no canal do 

Youtube 

Na tabela 20 é possível observar o número de subscritores ganhos no canal 

do Youtube, em todos os meses de 2016 e de janeiro a agosto de 2017. É também 

possível ver a média por mês de subscritores ganhos no ano de 2016 e no ano de 2017 

(neste ano apenas contabilizando os 8 primeiros meses). 

 

Tabela 20 - Subscritores ganhos no canal do Youtube por mês e respetiva média por mês do ano de 2016 (janeiro-
dezembro) e 2017 (janeiro-agosto) 

Ano Mês 
Subscritores 

Ganhos 
Média 

2016 

Janeiro 57 

68 

Fevereiro 53 

Março 74 

Abril 69 

Maio 57 

Junho 74 

Julho 78 

Agosto 68 

Setembro 75 

Outubro 86 

Novembro 55 

Dezembro 65 

2017 

Janeiro 128 

108 

Fevereiro 71 

Março 112 

Abril 68 

Maio 118 

Junho 71 

Julho 129 

Agosto 166 

 

 

No ano de 2016, a média de subscritores ganhos por mês foi de 68, enquanto 

que no ano de 2017 (contabilizando apenas os meses de janeiro a agosto) a média de 

subscritores ganhos por mês aumentou para 108. Isto é, em média, no ano de 2017 o 

canal do Youtube ganhou mais 40 subscritores por mês do que no ano 2016. 

Este aumento poderá dever-se a dois fatores: 

✓ Os diversos vídeos começaram a ser publicados em dezembro de 2016; 

✓ A alteração do nome do canal de “Luís Alves” para “Cantinho das 

Aromáticas” deu-se em janeiro de 2017. 
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3.4. Trabalhos fotográficos 

As seguintes imagens (Figuras 57 - 62) demonstram alguns exemplos de 

trabalhos fotográficos realizados como ferramenta de comunicação, que contribuíram 

para a promoção de produtos, cabazes e workshops. 

 

 

Fig. 57 - Pack de infusões em saquetas 

 

Fig. 58 - Raminho de coentros 

 

Fig. 59 - Lançamento da tisana de Natal 

 

Fig. 60 - Tisana de Natal 

 

Fig. 61 - Cabaz de Natal Cantinho das Aromáticas 

 

Fig. 62 - Promoção do Workshop de Plantas Aromáticas 
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4. CONCLUSÃO E PERSPETIVAS 

FUTURAS 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se verificar que este projeto 

contribuiu para: 

✓ A promoção eficaz dos produtos através de vídeos educativos; 

✓ Consumidores mais informados no que toca aos temas discutidos nos vídeos; 

✓ Uma maior interação dos consumidores nas redes sociais do Cantinho das 

Aromáticas, através dos diversos comentários positivos, dos gostos e das 

partilhas dos episódios, originando consequentemente uma maior 

aproximação e divulgação da marca; 

✓ A diversificação dos conteúdos do Youtube; 

✓ Um aumento significativo do número de subscritores no canal do Youtube; 

 

É possível constatar que este estágio foi concluído com sucesso e que o 

feedback dos consumidores perante os vídeos publicados ultrapassou as expectativas 

iniciais. Uma vez que nos vídeos anteriores do canal do Youtube desta empresa o 

aumento do número de visualizações foi gradual, é de esperar que o mesmo aconteça 

com os episódios realizados no âmbito deste estágio. Isto é, a longo prazo, irão ter um 

contributo cada vez maior no crescimento da marca e estreitamento da relação 

consumidor-empresa. 

 

De seguida são apresentadas, para um futuro projeto, algumas sugestões para 

novos vídeos: 

✓ Série “Da Semente ao Copo” onde se demonstraria as diversas etapas de 

produção, desde o cultivo da erva-aromática até ao embalamento. Esta série 

poderia conter os seguintes episódios: Cultivo, Colheita, Secagem, Peneira e 

Armazenamento/Embalamento; 

✓ Infusões em saquetas versus infusões em folha solta (loose leaf) onde seria 

possível explicar as vantagens de consumir infusões em formato folha solta 

pois é com este método que as características sensoriais e nutricionais são 

melhor aproveitadas. Demonstrar-se-ia também o processo de produção das 

saquetas (onde se aproveita o pó e as folhas mais pequenas, evidenciando 

que aqui as características quer sensoriais quer terapêuticas vão estar em 

muito menor quantidade). 
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6. ANEXOS 

Anexo I. Legendas do vídeo sobre a infusão de Manjericão 

Olá 

 

Hoje vou falar-vos de uma infusão muito 

pouco comum 

 

A de manjericão 

 

Sim! Aquele mesmo que lá em casa 

costumam consumir fresco em massas, 

pizzas, saladas 

 

Em Portugal é uma erva muito conhecida 

 

Agora, seco para preparar infusões e 

tisanas é que provavelmente muitos de 

vocês nunca provaram 

 

Hoje trouxe-vos aqui três manjericão que 

produzimos no Cantinho das Aromáticas 

 

O normal, o canela e o limão 

 

 

São 3 notas de prova perfeitamente 

distintas 

 

O manjericão é reconhecido pelas suas 

virtudes terapêuticas 

 

É anti-inflamatório e antibacteriano 

 

Hello 

 

Today I will tell you about a very unusual 

herbal tea 

 

Basil herbal tea 

 

Yes! The same one that you usually 

consume fresh in pasta, pizzas, salads at 

home 

 

In Portugal it is a well-known herb 

 

However, dried to prepare herbal teas 

and herbal teas blends, probably many of 

you have never tasted 

 

Today I brought you 3 basilicas that we 

produce in Cantinho das Aromáticas. 

 

The regular, the cinnamon and the lemon 

one 

 

They are 3 perfectly distinct test scores 

 

 

Basil is recognized for its therapeutic 

virtues 

 

It is anti-inflammatory and antibacterial 
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Mas acima de tudo, o foco quando se 

prepara uma infusão deve ser o prazer 

 

Na dose que recomendamos de 3 gramas 

por litro 

 

Os melhores resultados em termos de 

sabores conseguem-se com a agua a 85 oC 

 

e tempos de infusão de 7 minutos que 

devem ser respeitados escrupulosamente 

 

A água deve ser água mineral ou água de 

rede filtrada para termos sempre as 

melhores características da infusão 

 

De realçar as notas a especiarias que são 

comuns aos três 

 

Sendo que no de canela temos notas 

muitos intensas de canela e no de limão 

notas cítricas muito interessantes 

 

Infusão essa, quente ou fria e adoro 

recomendar que seja servida fria 

 

É especialmente agradável 

 

Mais uma chávena? 

 

 

 

 

 

 

 

But above all, the focus when we prepare 

an herbal tea should be the pleasure 

 

At the recommended dose of 3 grams 

per liter 

 

The best results in terms of flavors are 

obtained with water at 185 oF 

 

and infusion times of 7 minutes that must 

be respected scrupulously 

 

The water must be mineral water or 

filtered water em mains to always have 

the best characteristics of the infusion 

 

The spices notes stand out and are 

common to the three 

 

In the cinnamon basil we have very 

intense notes of cinnamon and in the 

lemon basil very interesting citric notes 

 

The Herbal tea, hot or cold and I love 

recommending it to be served cold 

 

It's especially delightful 

 

One more cup? 
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Anexo II. Legendas do vídeo sobre a infusão de Perpétua-roxa 

Olá 

 

Hoje trouxemos a nossa mesa ambulante 

para o meio deste magnífico campo de 

perpétuas roxas 

 

Esta flor lindíssima é muito reconhecida 

pelas suas virtudes terapêuticas 

 

Na realidade, a infusão é um anti-

inflamatório das cordas vocais 

 

e era usada pela Amália tão querida dos 

portugueses  

 

e por tantos cantores, radialistas e 

professores 

 

Fica assim desta cor maravilhosa 

 

E quando a preparamos com agua a 90 °C 

 

3 gramas por litro 

 

com um tempo de extração, de infusão de 

10 minutos 

 

as notas de provas são doces, florais 

 

com um pouco de beterraba, batata-doce 

 

Extremamente agradável! 

 

Que nunca vos falte a voz! 

 

Mais uma chávena? 

Hello 

 

Today we brought our wandering table to 

the middle of this magnificent field of Globe 

Amaranth 

 

This beautiful flower is very recognized for 

its therapeutic virtues 

 

In fact, the herbal tea is an anti-

inflammatory of the vocal cords 

 

and it was used by Amália so dear to the 

Portuguese people 

 

and by so many singers, broadcasters and 

teachers 

 

It has this wonderful color 

 

And when we prepare it with water at 194 °F 

 

3 grams per liter 

 

with an extraction or infusion time of 10 

minutes 

 

the notes are sweet, floral 

 

with a little of beetroot, sweet potato 

 

Extremely delightful! 

 

May your voice never fail! 

 

One more cup? 
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Anexo III. Legendas do vídeo sobre a infusão de Hortelã-vulgar 

Olá 

 

Hoje trouxemos a nossa mesa ambulante 

para o meio deste campo de Hortelã-vulgar 

 

que está em fim de época de colheita, por 

isso está tão pequena 

 

A hortelã-vulgar é reconhecida pelas suas 

virtudes terapêuticas 

 

A infusão é tomada como digestiva e 

hepato-protetora 

 

Quando preparada a 80 °C 

 

com 3 gramas por litro 

 

com um tempo de infusão de 5 minutos 

 

faz uma infusão dourada, brilhante 

 

suavemente perfumada  

 

e com um forte travo mentolado 

 

Quer as folhas retiradas da planta inteira 

 

 

quer as extremidades dos lotes reserva 

 

 

que têm uma maior concentração de óleos 

e açúcares 

Hello 

 

Today we brought our wandering table to the 

middle of this Spearmint field 

 

which is at the end of its harvest season, 

that’s why it is so small 

 

Spearmint is recognized for its therapeutic 

virtues 

 

The herbal tea is digestive and 

hepatoprotective 

 

When we prepare it at 176 °F 

 

with 3 grams per liter 

 

with an infusion time of 5 minutes 

 

it makes a golden and bright herbal tea  

 

gently scented 

 

and with a strong menthol taste 

 

Whether the leaves are removed em the 

whole plant 

 

or em the tips of that we use for the reserve 

lots 

 

which have a higher concentration of oils and 

sugars 
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Representam uma infusão fantástica para 

ser tomada quente ou fria 

 

É absolutamente deliciosa! 

 

Mais uma chávena? 

 

represent a fantastic herbal tea to be drunk 

hot or cold 

 

It's absolutely delicious! 

 

One more cup? 
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Anexo IV. Legendas do vídeo sobre como preparar uma infusão 

Balança de precisão 

 

Confirmo! 

 

Limonete ou Lúcia-lima 

 

3 gramas 

 

Confirmo! 

 

Chaleira com 1 litro de água 

 

Confirmo! 

 

Termómetro 

 

Confirmo! 

 

Água a 90 °C 

 

Confirmo! 

 

Preparar a infusão 

 

Cronómetro 

 

7 minutos 

 

Confirmo! 

 

Mas afinal que tolice é esta? 

 

Não precisamos de nada disto para preparar 

uma boa infusão. 

Precision balance 

 

Confirmed! 

 

Lemon Verbena 

 

3 grams 

 

Confirmed! 

 

Kettle with 1 liter of water 

 

Confirmed! 

 

Thermometer 

 

Confirmed! 

 

Water at 194 °F 

 

Confirmed! 

 

Prepare the herbal tea 

 

Stopwatch 

 

7 minutes 

 

Confirmed! 

 

But what foolishness is this? 

 

We don’t need any of this to prepare a 

good herbal tea 
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Para preparar uma boa infusão temos de 

assegurar sobretudo algumas coisas básicas 

 

Uma excelente matéria-prima 

 

Tentem escolher de proximidade, de 

agricultura biológica, nacional 

 

Numa embalagem que não deixe passar a 

luz 

 

para que a matéria prima se mantenha boa 

durante muito tempo 

 

Precisamos de um bom bule 

 

eventualmente com um filtro no seu interior 

para depois colocarmos o material 

 

Precisamos de saber que vamos utilizar 3 

gramas 

 

Para a maioria das ervas são cerca de duas 

colheres de sopa cheias 

 

Precisamos de água mineral ou água de rede 

filtrada 

 

Precisamos de uma chaleira elétrica com 

regulação de temperatura 

 

Ou se não tivermos, um termómetro de 

cozinha 

 

Ou então não tendo nenhum destes 

dispositivos, apenas não deixar a água ferver 

To prepare a good herbal tea we have to 

ensure above all some basic things 

 

An excellent raw material 

 

Try to choose of proximity, em organic 

farming and national 

 

In a package that does not let the light 

pass  

 

so that the raw material stays good for a 

long time 

 

We need a good teapot 

 

possibly with a filter inside it, so we can 

put the material 

 

We need to know that we will use 3 

grams 

 

For most herbs it corresponds to two full 

tablespoons 

 

We need mineral water or water em 

mains filtered 

 

We need an electric kettle with 

temperature control 

 

Or if we do not have one, a kitchen 

thermometer 

 

Or else not having any of these devices, 

just do not let the water boil 
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porque com a água fervida perdem-se 

grande parte das características da infusão 

 

 

Portanto antes de levantar fervura, 

desligamos  

 

E vertemos a água, colocamos a tampa 

 

E aguardamos escrupulosamente o tempo 

necessário e indicado para cada erva 

 

No caso do limonete foram 7 minutos, 

 

 

Noutras ervas são 5 

 

É muito importante cumprir o tempo 

 

Depois é só servir 

 

Quente quando preparado de imediato 

 

Frio se levarmos o preparado imediatamente 

ao frigorifico para fazer um choque térmico  

 

 

e a infusão não oxidar 

 

E depois é só tomar 

 

Degustar 

 

É tão bom! 

 

Mais uma chávena? 

 

because with the boiled water much of 

the characteristics of the herbal tea are 

lost 

 

So before boiling, we switch it off 

 

 

And we pour the water, we put the lid 

 

And scrupulously wait for the 

recommended time for each herb 

 

In the case of lemon verbena it was 7 

minutes 

 

In other herbs it is 5 

 

It is very important to keep time 

 

Then just serve it 

 

Hot when prepared immediately 

 

Cold if we take the preparation 

immediately to the refrigerator to induce 

a thermal shock  

 

so the infusion does not oxidize 

 

And then just drink it 

 

Taste 

 

It’s so good! 

 

One more cup? 
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Anexo V. Legendas do vídeo sobre a infusão de Equinácea 

Olá a todos 

 

Hoje estou aqui nesta nossa maravilhosa 

casa de chá 

 

para vos falar de uma planta que eu gosto 

muito 

 

a Equinácea 

 

É uma planta medicinal muito popular 

 

pelas suas propriedades 

imunoestimulantes 

 

Ou seja, ajuda a reforçar o sistema 

imunitário  

 

prevenindo ou mesmo combatendo 

infeções como gripes e constipações 

 

Quando preparamos a infusão com a 

água a 90 °C 

 

Quando utilizamos 3 gramas por litro 

 

com um tempo de infusão de 5 minutos 

 

conseguimos este resultado 

 

uma infusão amarelo-escura 

com travo a especiarias e pimenta branca 

 

Muito boa! 

 

Mais uma chávena? 

Hello everyone 

 

Today I am here in our wonderful tea 

house 

 

to tell you about a plant that I really like 

 

 

Echinacea 

 

It is a very popular medicinal plant 

 

due to its immunostimulating properties 

 

 

In other words, it helps strengthen the 

immune system 

 

preventing or even fighting infections like 

colds and flus 

 

When we prepare the herbal tea with 

water at 194 ° F 

 

When we use 3 grams per liter 

 

With an infusion time of 5 minutes 

 

We got this result 

 

A dark yellow herbal tea 

With spice drizzle and white pepper taste 

 

So good! 

 

One more cup? 
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Anexo VI. Legendas do vídeo sobre qual a diferença entre chá, 

infusão e tisana 

O que deseja menina? 

 

Queria um chá de camomila, por favor 

 

Chá de camomila??? 

 

Vamos lá então explicar a diferença entre 

chá, infusão e tisana 

 

O chá provém apenas de uma planta, 

 

a Camellia sinensis 

 

Portanto, só existe chá branco, verde e 

preto 

 

Diz-se infusão quando utilizamos uma 

outra planta para preparar a bebida 

 

Quando queremos por exemplo 

Camomila, Tília, Cidreira ou outra 

qualquer, pedimos uma infusão 

 

Uma das desvantagens do chá é que 

contem cafeína na sua composição  

 

que resulta estimulante para muitas 

pessoas 

 

Ao passo que todas as infusões, não 

 

A maioria do chá é produzido fora da 

Europa 

What would you like, miss? 

 

I would like a Camomile tea, please 

 

Camomile tea??? 

 

Let's then explain the difference between 

tea, herbal tea and herbal tea blend 

 

Tea comes em only one plant 

 

Camellia sinensis 

 

Therefore, there is only white, green and 

black tea 

 

Herbal tea is said when we use another 

plant to prepare the drink 

 

When we want for example Camomile, 

Linden, Lemon Balm or any other, we ask 

for an herbal tea 

 

One of the disadvantages of tea is that it 

contains caffeine in its composition 

 

that is stimulating for many people 

 

 

While all herbal teas are not 

 

Most of the tea is produced outside Europe 
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tendo que fazer muitos quilómetros 

 

até chegar às nossas mesas 

 

Já as infusões são produzidas localmente 

 

o que faz com que o circuito de 

distribuição seja bastante mais curto 

 

Por fim, pedimos uma tisana quando 

queremos uma bebida 

 

que é feita com mais do que uma planta 

aromática 

 

Por exemplo, erva-príncipe com 

manjericão-canela com Perpétuas-roxas 

faz uma tisana 

 

Maravilhosa por sinal 

 

Vamos lá tentar outra vez? 

 

O que deseja menina? 

 

Queria uma infusão de Camomila, por 

favor 

 

 

having to drive many miles 

 

to get to our tables 

 

The herbal teas are produced locally 

 

which makes the distribution circuit much 

shorter 

 

Lastly, we ask for a herbal tea blend when 

we want a drink 

 

that is made with more than one aromatic 

plant 

 

For example, Lemongrass with Cinnamon 

basil with Globe amaranth make an herbal 

tea blend 

 

Wonderful by the way 

 

Let's try it again? 

 

What would you like, miss? 

 

I would like a Camomile herbal tea, please 
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Anexo VII. Legendas do vídeo sobre a infusão de Limonete 

Com este forte aroma a limão só podia ser 

Limonete! 

 

A minha planta aromática favorita! 

 

Também conhecido como lúcia-lima, bela-

luísa, doce-lima ou erva-pessegueira 

 

É apreciada em todo o mundo pelas suas 

propriedades relaxantes e digestivas 

 

Quando a infusão é preparada com a água a 

90 oC 

 

com 3 gramas por litro  

 

que são cerca de duas colheres de sopa 

cheias da erva 

 

 e com um tempo de infusão de 7 minutos 

 

conseguimos esta infusão de cor verde 

muito bonita e brilhante 

 

Também está disponível no lote-reserva, 

com características sensoriais ainda mais 

intensas 

 

Apresenta um sabor cítrico e suave 

 

Uma delícia! 

 

Mais uma chávena? 

With this strong lemon scent, it could 

only be Lemon verbena! 

 

My favorite aromatic plant! 

 

 

 

 

It is appreciated all over the world due its 

relaxing and digestive properties 

 

When the herbal tea is prepared with the 

water at 194 oF 

 

with 3 grams per liter 

 

Which are about two tablespoons full of 

herbs 

 

and with an infusion time of 7 minutes 

 

We get a bright green color and beautiful 

herbal tea 

 

Reserve lot is also available with even 

more intense sensory characteristics 

 

 

It has a citric and smooth taste 

 

A delight! 

 

One more cup? 
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Anexo VIII. Legendas do vídeo sobre a infusão de Hortelã-

pimenta 

Boa tarde! 

 

Olá! 

 

Hortelã-pimenta? Excelente escolha! 

 

Sabiam que a infusão de hortelã-pimenta 

é ótima para as dores de estômago? 

 

Para aproveitar as melhores propriedades 

sensoriais que tem para nos dar 

 

deve ser preparada com água a 85 oC 

 

com 3 gramas por litro 

 

são duas colheres de sopa 

 

 e com um tempo de infusão de 5 minutos 

 

Está disponível no lote normal 

 

Ou nos lotes reserva para infusão 

 

com características sensoriais ainda mais 

intensas 

 

Intensamente mentolada com notas a 

especiarias e eucalipto 

 

Um refrescante sabor a mentol e pimenta 

 

É fantástica! 

 

Mais uma chávena? 

Good afternoon! 

 

Hello! 

 

Peppermint? Excellent choice! 

 

Did you know that the peppermint herbal 

tea is great for stomach pain? 

 

To take advantage of the best sensorial 

properties  

 

should be prepared with water at 176 oF 

 

With 3 grams per liter 

 

Which are about two tablespoons 

 

 and with an infusion time of 5 minutes. 

 

It is available in the normal lot 

 

Or in reserve lots for herbal teas 

 

with even more intense sensory 

characteristics 

 

Intensely minty with notes of spices and 

eucalyptus 

 

A refreshing flavor of menthol and pepper 

 

It’s fantastic! 

 

One more cup? 
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Anexo IX. Legendas do vídeo sobre a tisana de Natal 

Olá 

 

Venho apresentar-vos a nossa nova tisana 

de Natal 

 

Que desenvolvemos especialmente  

 

Para que possa acompanhar os melhores 

momentos da quadra natalícia com a sua 

família 

 

Tomando a nossa tisana 

 

Sempre com foco no imenso prazer que 

proporciona 

 

Os ingredientes que usamos nesta tisana 

são o hipericão-do-Gerês, Tomilho-limão, 

Canela e Cravinho 

 

Lá em casa conseguem os melhores 

resultados com a água a 95 °C 

 

3 g por litro 

 

E com tempo de infusão de 5 minutos 

 

Apresenta uma cor dourada intensa e 

brilhante 

 

Despe-se na boca suave e docemente 

 

E derrama um agradável sabor a 

especiarias 

 

Afinal, Natal é todos os dias 

 

Mais uma chávena? 

Hello 

 

I'm here to introduce you to our new 

Christmas herbal tea blend 

 

That we specially develop 

 

So you can enjoy the best moments of 

the holiday season with your family 

 

 

Drinking our herbal tea blend 

 

Always focusing on the immense 

pleasure it provides 

 

The ingredients we use in this herbal tea 

blend are Tutsan, Lemon Thyme, 

Cinnamon and Clove 

 

At home you can get the best results with 

water at 203 °F 

 

3 g per liter 

 

And with infusion time of 5 minutes 

 

It has a bright golden color 

 

 

Unravels in the mouth gently and sweetly 

 

And it spreads a pleasant taste of spices 

 

 

After all, Christmas is every day 

 

One more cup? 
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Anexo X. Legendas do vídeo sobre a tisana Amor Perpétuo 

Quem sois vós? 

 

Luís Alves, gerente do Cantinho das 

Aromáticas. 

 

E o senhor? 

 

Quem ousa não conhecer D. Pedro, futuro 

El Rei de Portugal? 

 

D. Pedro I? Como veio aqui parar a 2017? 

 

 

2017? Ah ah ah! Estou novamente a 

sonhar 

 

Sabeis, vivi aqui nestes domínios, com 

minha amada, Inês de Castro 

 

Talvez lhe queira dar um presente?  

 

Esta cesta, com a Tisana Amor Perpétuo 

 

 

 Quer provar? 

 

Excelente! Quais as ervas mágicas que 

contém esta delícia? 

 

Esta tisana contém Erva-príncipe, 

Manjericão-canela e Perpétuas-roxas 

 

Estou certo de que Inês irá adorar 

 

Who are you? 

 

Luís Alves, manager of Cantinho das 

Aromáticas. 

 

And you? 

 

Who dares not know D. Pedro, future King 

of Portugal? 

 

D. Pedro I? How did you end up here in 

2017? 

 

2017? Ah ah ah! I'm dreaming again 

 

 

I lived here in these domains, with my loved 

one, Inês de Castro 

 

Maybe you want to give her a present?  

 

This basket, with the Endless Love herbal 

tea blend 

 

 Do you want to taste? 

 

Excellent! What magic herbs contain this 

delight? 

 

This herbal tea blend contains Lemongrass, 

Cinnamon basil and Globe amaranth 

 

I'm sure that Inês will love it 
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Muito obrigado pela sua bondade, gentil 

senhor! 

 

Minha amada Inês, 

 

não há quem esqueça a sensação mágica 

do primeiro beijo 

 

o maravilhoso cheiro de quem se gosta 

 

a paixão ardente dos corpos que se 

unificam 

 

o espanto que não cessa 

 

a descoberta que não termina 

 

Ofereço-lhe a si, minha futura Rainha 

 

esta bebida que representa o nosso amor 

perpétuo 

Thank you very much for your kindness, 

gentle sir! 

 

My beloved Inês, 

 

no one can forget the magical sensation of 

the first kiss, 

 

the wonderful smell of the one we love,  

 

the ardent passion of bodies that unite,  

 

 

the wonder that never stops, 

 

 the discovery that doesn’t end. 

 

I offer you, my future Queen,  

 

this drink that represents our endless love 
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Anexo XI. Legendas do vídeo “Sal vs. Condimentos” 

Queres provar? 

 

Não está assim muito bom 

 

Precisa de mais sal! 

 

Mais sal?? Não sejas ridículo! 

 

Mas então porquê? Assim vai ficar insosso! 

 

Dá cá esse chapéu! Não o mereces!  

 

Queres ser um chefe de cozinha a sério? 

 

Eu vou ensinar-te! 

 

Os condimentos são excelentes como 

substituto do sal. 

 

Sabias que a atual roda da alimentação 

mediterrânica já os inclui? 

 

 

São incríveis para intensificar o sabor dos 

nossos pratos 

 

e o melhor de tudo é que não são prejudiciais 

para a saúde como é o sal 

 

 

O sal tem inúmeras desvantagens como já 

devem saber 

Do you want to try? 

 

It's not that good 

 

It needs more salt! 

 

More salt?? Don’t be ridiculous! 

 

But why? That way it will be insipid! 

 

Give me that hat! You do not deserve it! 

 

Do you want to be a real chef? 

 

I'll teach you! 

 

Seasonings are excellent as salt substitutes 

 

 

Did you know that the current 

mediterranean food wheel already includes 

them? 

 

They are incredible to intensify the flavor of 

our meals 

 

And the best of all is that they are not 

harmful to your health like the excess of salt 

is 

 

Salt has countless disadvantages as you 

may already know 
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aumenta a tensão arterial 

 

provoca retenção de líquidos 

 

aumenta o risco de pedras nos rins 

 

aumenta o risco de AVC 

 

entre outras 

 

No Cantinho das Aromáticas temos uma 

enorme gama de condimentos e misturas de 

condimentos ao vosso dispor 

 

Agora sim! Sinto-me preparado para fazer os 

melhores pratos! 

 

Agora já mereces este chapéu! 

 

Não percam os próximos vídeos onde vamos 

ensinar diversas receitas com condimentos 

 

e dar dicas sobre onde cada um melhor se 

encaixa 

 

Mais uma pitada? 

 

Increases blood pressure 

 

Causes fluid retention 

 

Increases the risk of kidney stones 

 

Increases the risk of stroke 

 

among others 

 

At Cantinho das Aromáticas we have a 

huge range of seasonings and seasoning 

mixtures at your disposal 

 

All right! Now I feel more prepared to make 

the best meals! 

 

Now you deserve this hat! 

 

Do not miss the next videos where we will 

teach various recipes with seasonings 

 

and share tips on where each herb fits best 

 

 

One more pinch? 
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Anexo XII. Legendas do vídeo sobre o condimento Segurelha 

Olá 

 

Bem-vindos à primeira receita da série 

Condimento! 

 

Hoje vou-vos falar sobre um condimento 

muito pouco conhecido 

 

A segurelha 

 

Sabem quando comemos aquela feijoada 

esplêndida 

 

e no final do dia sentimos mal-estar, cólicas 

e flatulência? 

 

Esta erva é excelente para evitar que isso 

aconteça 

 

e o melhor é que combina muito bem com 

qualquer leguminosa como o feijão 

 

Também faz um casamento perfeito com 

peixe, salteados e carnes. 

 

Fica também muito agradável com outros 

condimentos como o Manjericão, o Alecrim 

e os Orégãos 

 

Hoje vou-vos ensinar a fazer uma feijoada 

vegetariana com Segurelha 

 

Muito simples e nutritiva! 

 

Hello 

 

Welcome to the first recipe of the Seasoning 

series! 

 

Today I am going to tell you about a very little 

known seasoning 

 

Winter Savory 

 

Do you know when we eat that splendid bean 

stew 

 

and at the end of the day we feel discomfort, 

cramps and flatulence? 

 

This herb is great to prevent this em 

happening 

 

and the best is that it fits very well with any 

pulses like beans 

 

It also makes a perfect wedding with fish, 

sautés and meat. 

 

It is also very pleasant with other seasonings 

such as Basil, Rosemary and Oregano 

 

 

Today I will teach you how to make a 

vegetarian  bean stew with winter savory 

 

Very simple and nutritious! 
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Vamos precisar de: 

 

Azeite 

 

Uma cebola 

 

Um dente de alho 

 

Uma colher de sopa de segurelha seca 

 

Uma lata de tomate pelado 

 

Couve coração cortada aos pedaços 

 

Duas cenouras descascadas e cortadas às 

rodelas 

 

feijão branco previamente cozido 

 

E cogumelos frescos laminados 

 

Caso utilizem feijão de conserva, devem 

lavá-lo bem para retirar o excesso de sal 

 

Não se esqueçam que o excesso de sal é 

prejudicial à saúde 

 

E uma vez que vamos usar uma erva 

aromática  

 

devemos reduzir a quantidade de sal 

adicionada 

 

Primeiramente, num tacho, fazemos um 

refogado com a cebola e o alho picado 

 

We will need: 

 

Olive oil 

 

An onion 

 

A clove of garlic 

 

One tablespoon of dried winter savory 

 

A can of peeled tomato 

 

White cabbage cut to pieces 

 

Two peeled and sliced carrots 

 

 

Pre-cooked white beans 

 

And fresh rolled mushrooms 

 

If you use canned beans, you should wash it 

well to remove excess salt 

 

Do not forget that excess salt is harmful to 

health 

 

And since we are going to use an aromatic 

herb  

 

we should reduce the amount of salt added 

 

 

First, in a pan, we make a stew with the 

onion and the chopped garlic 
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e azeite até cobrir 

 

Mexemos, tapamos e deixamos alourar um 

pouco 

 

Acrescentamos o equivalente a meia colher 

de sopa de segurelha seca 

 

para que possa rehidratar e transferir todas 

as suas propriedades benéficas 

 

quer sensoriais quer terapêuticas para o 

nosso cozinhado 

 

Logo a seguir, acrescentamos os 

cogumelos e deixamos cozinhar por cerca 

de dois minutos 

 

Acrescentamos os tomates e o resto da 

segurelha. 

 

De seguida, juntamos a cenoura 

 

e meio copo de água e deixamos cozinhar 

por cerca de 15 minutos 

 

Por fim, acrescentamos a couve coração 

 

e o feijão 

 

mexemos bem e deixamos cozinhar por 

mais 4 minutos. 

 

Finalmente, é só servir com arroz branco 

 

Fica tão bom! 

 

Mais uma pitada? 

and olive oil until covering 

 

Stir, cover and let rise a little 

 

 

We add the equivalent of half a tablespoon of 

dried winter savory 

 

So it can rehydrate and transfer all its 

beneficial properties 

 

whether sensory or therapeutic for our 

cooking 

 

Next we add the mushrooms and let them 

cook for about two minutes 

 

 

We add the tomatoes and the rest of the 

winter savory 

 

Then we add the carrots 

 

And half a glass of water and let cook for 

about 15 minutes 

 

Finally, we add the white cabbage 

 

And beans 

 

Stir well and let cook for another 4 minutes 

 

 

Finally, just serve with white rice 

 

It feels so good! 

 

One more pinch? 
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Anexo XIII. Legendas do vídeo sobre o condimento Tomilho Bela-

luz 

Olá! 

 

Bem vindos a mais uma receita da série 

condimento! 

 

Desta vez vou falar-vos de um condimento 

que é bastante usado como substituto do 

sal: o tomilho bela-luz 

 

É também conhecido como “sal-puro” ou 

“sal-purinho” 

 

Possui propriedades digestivas e combina 

muito bem com diversos condimentos  

 

como a manjerona, as malaguetas e o 

alecrim 

 

Experimentem também usá-lo em carnes, 

peixe, ovos e legumes 

 

Fica excelente! 

 

Querem aprender a fazer arroz utilizando 

esta erva, em vez do sal? 

 

Então continuem a assistir o vídeo 

 

É muito fácil! 

 

Precisamos de uma cebola 

 

dois dentes de alho 

Hello! 

 

Welcome back to one more a recipe of the 

seasoning series! 

 

This time I'm going to talk about a 

seasoning widely used as a salt substitute: 

Portuguese thyme 

 

It's well known as "pure salt" 

 

 

It has digestive properties and fits very 

well with many seasonings 

 

such as marjoram, chily pepper and 

rosemary 

 

Try to use it also in meat, fish, eggs and 

vegetables 

 

It's excellent! 

 

Do you want to learn how to make rice 

using this herb instead of salt?  

 

So keep watching the video 

 

It's too easy! 

 

We need an onion 

 

two cloves of garlic 
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azeite 

 

uma caneca de arroz 

 

e uma colher de sopa de tomilho bela-luz 

seco 

 

Primeiro fazemos o habitual refogado com 

cebola e alho picado 

 

Acrescentamos meia colher de sopa de 

tomilho bela-luz seco e tapamos 

 

É muito importante tapar para que os 

aromas não escapem 

 

Acrescentamos uma caneca de arroz 

 

e de seguida acrescentamos duas canecas 

e meia de água 

 

Juntamos outra meia colher de sopa de 

tomilho bela-luz 

 

e deixamos cozinhar por cerca de 14 

minutos 

 

Decidimos decorar este prato com umas 

flores e uns raminhos de tomilho bela-luz 

fresco 

 

Vejam só como fica tão bonito 

 

E cheira tão bem! 

 

 

olive oil 

 

a mug of rice 

 

and a tablespoon of Portuguese thyme 

 

 

First we make the usual stew with onion 

and chopped garlic 

 

We added half a tablespoon of dry 

portuguese thyme and cover 

 

It is very important to cover so that the 

aromas don’t go away 

 

We add a mug of rice 

 

and then we add two and a half cups of 

water 

 

We add another half a tablespoon of 

portuguese thyme 

 

and let cook for about 14 minutes 

 

 

We decided to decorate this dish with a 

few fresh flowers and sprigs of portuguese 

thyme 

 

Look how beautiful it looks 

 

And it smells so good! 
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É tão agradável que nem se sente falta do 

sal! 

 

Mais uma pitada? 

It's so delicious that you don’t even miss 

the salt! 

 

One more pinch? 
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Anexo XIV. Legendas do vídeo sobre o condimento Poêjo 

Olá! 

 

Bem-vindos novamente à cozinha da série 

Condimento 

 

Uma série onde vos ensinamos a fazer 

receitas maravilhosas com baixo ou 

nenhum teor de sal 

 

Hoje vou falar-vos sobre o poêjo 

 

Tem um sabor intenso a menta, com um 

ligeiro toque amargo 

 

É usado como auxiliante de digestões 

difíceis 

 

Combina muito bem com 

Coentros, Manjerona e Estragão 

 

Experimentem juntar a pratos de peixe, 

sopas, açordas e saladas 

 

Fica maravilhoso! 

 

Vamos lá aprendem a fazer um molho 

pesto à moda do Cantinho das 

Aromáticas? 

 

Vamos precisar de azeite 

 

5 dentes de alho bem picados 

 

50 gramas de pinhões 

Hello! 

 

Welcome back to the seasoning series’s 

kitchen 

 

where we teach you how to make 

marvelous recipes with low or no salt 

content 

  

Today I’m going talk you about pennyroyal 

 

It has an intensely minty flavor, with a 

slightly bitter touch 

 

It is used as an aid to difficult digestion 

 

 

It fits very well with Coriander, Marjoram 

and Tarragon 

 

Try to join it in fish dishes, soups, 

“açordas” and salads 

 

It’s wonderful! 

 

Let's learn how to make pesto sauce in the 

Cantinho das Aromáticas way? 

 

 

We will need olive oil 

 

5 garlic cloves well chopped 

 

50 grams of pine nuts 

http://www.cantinhodasaromaticas.pt/loja/coentros-bio-condimento-cantinho-aromaticas-20g/
http://www.cantinhodasaromaticas.pt/loja/manjerona-bio-condimento-cantinho-aromaticas-20g/
http://www.cantinhodasaromaticas.pt/loja/estragao-bio-condimento-cantinho-aromaticas-20g/
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e uma colher de sopa de poêjo seco 

 

Primeiro, na sertã, colocamos os pinhões 

e deixamos que eles corem um pouco 

 

De seguida trituramos 

 

Na mesma sertã, colocamos o alho 

picado, azeite 

 

e uma colher de sopa de poêjo 

 

e deixamos alourar um pouco 

 

Cuidado para não queimar! 

 

Acrescentamos os pinhões triturados e 

mexemos até formar uma pasta 

homogénea 

 

Pena que não consigam sentir aí este 

cheiro maravilhoso 

 

Podem servir com tostinhas ou juntar a 

massas, pizzas e saladas 

 

Mais uma pitada? 

 

and a tablespoon of dry pennyroyal 

 

First, in the frying pan, we put the pine 

nuts and let them color a little 

 

Then we grind 

 

In the same frying pan, we put the 

chopped garlic, olive oil 

 

and a tablespoon of pennyroyal 

 

and leave to brown a little 

 

Be careful not to burn! 

 

We add the crushed pine nuts and we stir 

until form a homogeneous paste 

 

 

Too bad you can’t smell this wonderful 

smell 

 

It can be served with mini toasts or to join 

to the pastas, pizzas and salads 

 

One more pinch? 
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Anexo XV. Legendas do vídeo sobre o condimento Manjericão 

Olá! 

 

Bem-vindos de novo a esta maravilhosa 

cozinha! 

 

Hoje vou falar-vos sobre o Manjericão 

 

um condimento muito apreciado na cozinha 

italiana 

 

Apresenta um sabor apimentado com notas 

a hortelã, anis e cravinho 

 

e é tradicionalmente usado para aliviar 

cólicas intestinais e como digestivo 

 

Combina muito bem com cebolinho, 

manjerona e tomilho bela-luz 

 

Experimentem usar em molhos, massas, 

pizas e saladas! 

 

Dá um sabor mágico! 

 

Hoje vamos ensinar-vos a fazer um risoto 

de cogumelos com manjericão 

 

Requintado e com um sabor encantador 

 

Na primeira parte da receita precisamos de: 

 

Azeite 

 

Uma cebola e 3 dentes de alho picados 

Hello! 

 

Welcome back to this wonderful kitchen! 

 

 

Today I’m going to talk about Basil 

 

A very appreciated seasoning in Italian 

cuisine 

 

It has a spicy flavor with notes of mint, 

anise and cloves 

 

and is traditionally used to relieve 

intestinal colic and as digestive 

 

It matches very well with chives, marjoram 

and Portuguese thyme 

 

Try using it in sauces, pastas, pizzas and 

salads! 

 

It gives a magical taste! 

 

Today we will teach you how to make a 

mushroom risotto with basil 

 

Refined and with a charming taste 

 

In the first part of the recipe we need: 

 

Olive oil 

 

One onion and 3 garlic cloves chopped 
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Mistura de pimentas a gosto 

 

e Cogumelos variados 

 

usámos os marron, os brancos e os 

pleurothus 

 

Primeiro, numa panela fazemos um 

refogado com azeite, a cebola e os alhos 

picados 

 

Acrescentamos as 3 variedades de 

cogumelos para serem salteados 

 

E condimentamos com pimenta a gosto 

 

Entretanto colocamos água a ferver 

 

De seguida vamos precisar de: 

 

Uma caneca de arroz próprio para risoto  

 

nesta receita usámos o arbóreo 

 

Sumo de meio limão 

 

Uma colher de sopa de manjericão 

 

Manteiga 

 

Queijo parmesão 

 

podem também usar o mozarela 

 

e salsa a gosto 

 

Mix of peppers, 

 

And Mushrooms 

 

We used marron, whites and pleurothus 

 

 

First, in a pan we make a stew with olive 

oil, onion and chopped garlic 

 

 

We add the 3 varieties of mushrooms to 

be sautéed 

 

And we season with pepper 

 

Meanwhile boil the water 

 

Next we will need: 

 

A mug of rice for risotto 

 

In this recipe we used the arboreal 

 

Half lemon juice 

 

A tablespoon of dried basil 

 

butter 

 

Parmesan cheese 

 

You may also use mozzarella 

 

And parsley 
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Juntamos o arroz 

 

mexemos bem e tapamos por um minuto 

 

De seguida, juntamos o sumo de limão, e 

deixamos que o arroz absorva o sabor 

 

Acrescentamos uma colher de sopa rasa de 

manjericão 

 

E duas canecas de água bem quente 

 

Tapamos e deixamos que o arroz coza 

 

Quando o arroz estiver al dente, desligamos  

 

e acrescentamos a manteiga 

 

o queijo parmesão 

 

e a salsa 

 

Mexemos bem, tapamos e deixamos 

repousar por 5 minutos. 

 

Fica muito bem se servirem com uma 

salada de rúcula e alface 

 

Não podem deixar de experimentar! 

 

Optámos por não adicionar sal 

 

Mas caso queiram aí em casa, 

recomendamos que não excedam a dose 

de uma colher de café 

 

Mais uma pitada? 

We put the rice 

 

Stirred well and cover for a minute 

 

Then add the lemon juice, and let the rice 

absorb the flavor 

 

We add a tablespoon of basil 

 

 

And two cups of very hot water 

 

Cover and let the rice bake 

 

When the rice is al dente, turn off the heat 

 

And we add the butter 

 

The parmesan cheese 

 

And the parsley 

 

Stir well, cover and let stand for 5 minutes 

 

 

Looks great if you serve with a salad of 

arugula and lettuce 

 

You need to try it! 

 

We choose not to add salt 

 

But if you want to use salt at home, we 

recommend that you do not exceed a 

coffee spoon 

 

One more pinch? 
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Anexo XVI. Legendas do vídeo sobre o condimento Estragão 

Olá! 

 

Preparados para mais uma receita na 

cozinha da série condimento? 

 

Hoje vou falar-vos sobre o estragão 

 

Um condimento com notas de anis e 

pimenta 

 

que é tradicionalmente usado para ajudar 

nas más digestões 

 

e como estimulante do apetite 

 

Combina muito bem com manjericão, 

cebolinho e salsa 

 

Em pratos de peixe, aves, saladas e no 

molho vinagrete fica maravilhoso! 

 

Querem aprender a fazer um molho com 

estragão que fica excelente em salteados 

de vegetais? 

 

Vamos misturar numa tacinha: 

 

4 colheres de sopa de azeite 

 

mistura de pimentas a gosto 

 

2 dentes de alho picados 

sumo de meio limão 

 

uma colher de sopa de estragão 

Hello! 

 

Ready for another recipe in the seasoning 

series’s kitchen? 

 

Today I’m going to talk you about tarragon 

 

A seasoning with notes of anise and 

pepper 

 

Which is traditionally used to aid in bad 

digestion 

 

And as an appetite stimulant 

 

It matches very well with basil, chives and 

parsley 

 

In fish dishes, poultry, salads and in the 

vinaigrette sauce it’s wonderful! 

 

Do you want to learn how to make a 

tarragon sauce that is great on vegetable 

sautéed? 

 

Let's mix in a little bowl: 

 

4 tablespoons of olive oil 

 

Mix of peppers 

 

2 garlic cloves chopped 

Half lemon juice 

 

A tablespoon of dried tarragon 
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uma pitada de pimentão doce 

 

e como opção sugerimos salsa fresca 

 

Deixem repousar este molho pelo menos 

meia hora 

 

Se o fizerem de véspera e guardarem no 

frigorífico ainda fica melhor  

 

pois os ingredientes ficam a marinar 

 

Optámos por não colocar sal 

 

mas se quiserem aí em casa usar 

tenham em atenção que é muito importante 

escolher sal de qualidade! 

 

Para o salteado vamos usar: 

k 

Brócolos 

 

Espargos 

 

e ananás 

 

Primeiro, quando a sertã estiver quente 

grelhamos os brócolos e os espargos até 

ficarem crocantes 

 

Por fim juntamos o ananás 

Pincelamos o molho e deixamos que os 

vegetais absorvam os sabores 

 

Para além de ser saudável fica delicioso! 

f 

Mais uma pitada? 

A pinch of sweet pepper 

 

And as an option we suggest fresh parsley 

 

Let this sauce stand at least half an hour 

 

 

If you do it the day before and keep it in 

the fridge it still gets better  

 

because the ingredients are marinating 

 

We chose not to add salt 

 

but if you want to use it at home 

keep in mind that it is very important to 

choose quality salt! 

 

For the sautéed we will use: 

 

Broccoli 

 

Asparagus 

 

And pineapple 

 

First, when the frying pan is hot, grill 

broccoli and asparagus until they are 

crispy 

 

Finally, we add the pineapple 

Brush the sauce and let the vegetables 

absorb the flavors 

 

Apart em being healthy it is delicious! 

 

One more pinch? 

 


