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IV. PROGRAMAS TURÍSTICOS TERRITORIAIS (tipologia III) 

1. CONCEITO GERAL 

O conceito de programa turístico territorial assenta fundamentalmente na organização da oferta de 
experiências turísticas relacionadas com o PCI em cada uma das sub-regiões dos destinos turísticos 
do Alentejo e do Ribatejo (coincidindo em termos territoriais com a organização administrativa das 
Comunidades Intermunicipais). Estes programas permitem densificar a matriz de produtos turísticos baseados 
no PCI acessíveis em cada uma destas sub-regiões, favorecendo a atratividade junto de segmentos de turismo 
orientados para a dimensão cultural e criativa mais motivados para experiências de tipo imersivo, e 
contribuindo, especialmente, para o alargamento do período de estadia média. 

O conceito de programa turístico territorial baseado no PCI propõe (i) explorar os diversos elementos do 
PCI existentes no território de referência, aumentando a sua capacidade de acolhimento e organizando 
experiências múltiplas dirigidas as turistas numa relação sustentável com os detentores do património e as 
comunidades locais; (ii) favorecer as oportunidades de experiência dos turistas que escolhem estes destinos 
com uma motivação de contacto e de imersão com as expressões culturais tradicionais, bem como, de 
relacionamento com as comunidades e os seus contextos territoriais ou dos turistas que, chegados a estes 
destinos, descobrem a possibilidade de uma relação mais intensa e um conhecimento da sua cultura e das 
suas comunidades; (iii) deixar a decisão de escolha e de organização de um programa, que pode ter durações 
de um ou vários dias, aos turistas alojados na sub-região, sugerindo experiências de intensidade e extensão 
variável, de acordo com opções de alojamento, de transporte e de refeições que serão tomadas pelo próprio 
turista; (iv) o tipo de experiências deverá a adequar-se a várias configurações dos participantes (em família, 
em pequenos grupo de amigos ou individualmente). 

Os produtos turísticos que disponibilizam, de uma forma segmentada, um conjunto de experiências 
turísticas nos domínios do Património Cultural Imaterial existentes em cada um destes territórios, 
especialmente vocacionados para turismo criativo e turismo cultural. 

As experiências disponíveis nestes programas serão selecionadas pelos próprios turistas em função 
dos seus interesses e disponibilidades, podendo ser oferecidas combinatórias de experiências pré-formatadas. 
As experiências podem ter durações diversas – desde um dia 1 a 4 ou 5 dias, favorecendo diversos tipos de 
procura por parte dos turistas. 

A acessibilidade pressupõe que o turista opta preferencialmente por apenas um local de estadia, de onde 
pode aceder a um ou vários produtos do território, permitindo, sempre que desejado pelo turista ou 
pequeno grupo de turistas (família, grupo de amigos), um nível de contacto mais elevado com as comunidades 
e um aprofundar do conhecimento do território envolvente. 

2. ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DO PROGRAMA  

A disponibilização no mercado turístico destes programas territoriais relacionados com o PCI pressupõe a 
montagem, por diversos agentes locais e regionais, de produtos turísticos baseados em experiências 
consistentes e coerentes associadas a esse património, que podem ser realizadas cada uma de per si, 
considerando que durante o período de estadia do turista ou pequeno grupo de turistas, este ou estes tendem 
a manter um único local para o alojamento. 

Dada a proximidade territorial e a afinidade temática de alguns bens patrimoniais o turista terá 
oportunidade de organizar também combinações de experiências que respondam aos seus interesses, 
motivações e à especialização das empresas turísticas desta região, sem implicar um esforço de deslocação 
significativo (em distância e em tempo). 

Relativamente aos serviços turísticos complementares, admite-se em determinados casos que os produtos 
/ experiências oferecidas associem outros serviços que incluam: o transporte / transfer entre o alojamento 
e o local da experiência baseada no PCI; as refeições, especialmente em casos em que a gastronomia está 
associada a outras manifestações culturais tradicionais; outras visitas complementares que enriquecem o 
conhecimento e a experiência do turista com o território (nomeadamente, visita a alguns núcleos urbanos e 
históricos mais significativos ou a determinados tipos de estruturas museológicas e de interpretação cultural e 
artística). 
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Descrição dos termos gerais do programa turístico 

❖ Duração total da estadia: variável, definida pelo turista ou grupo de turistas que optam pelo destino, 
podendo ter uma base motivacional ligada com a descoberta e o aprofundamento da ligação e 
compreensão do território e da cultural local.  

Admite-se com mais frequência uma duração de 1 ou 2 dias. 
❖ Locais de visita: variável de acordo com a seleção do turista ou do grupo de turistas e baseada na 

oferta que o Catálogo faz no caso particular de cada um dos programas territoriais. 

❖ Dimensão do grupo: este tipo de programa adequa-se a grupos reduzidos, preferencialmente 
previamente formados (família, grupos de amigos). 

Os grupos poderão ter dimensões que variem entre as 2 pessoas e as 8 a 10 pessoas. 

❖ Transporte: pode ser oferecido o transfer (ida e volta) entre o alojamento e o local ou locais de 
realização da experiência, mas, em geral, admite-se que as deslocações são feitas por meios próprios 
do turista ou do grupo de turistas. 

❖ Refeições: podem ser incluídas no serviço prestado as refeições associadas e durante o período das 
experiências, desde que organizadas pelos agentes promotores dos programas, nomeadamente, em 
articulação com protagonistas. 

❖ Alojamento: não incluído no produto, podendo ser sugeridas alternativas de alojamento nos suportes 
de comunicação das experiências. 

❖ O programa permite também um acesso livre às experiências disponíveis, podendo aconselhar a 
sua contratualização prévia pelo turista ou pelo grupo de turistas, quando implica alguma 
disponibilidade e organização por parte do protagonista que acolhe. 

❖ Dependendo da experiência, pode assegurar o acesso a suportes de comunicação com conteúdos 
desenvolvidos em diferentes línguas, bem como o acesso a produtos para aquisição com conteúdos 
específicos. 

A montagem dos produtos turísticos relativos a um determinado espaço territorial e que se vão 
enquadrar nos respetivos programas territoriais tenderá a ser preferencialmente promovida por empresas 
locais de animação turística, existentes ou a criar, ou pelos protagonistas do PCI (incluindo organizações do 
terceiro setor que lhes estão frequentemente associadas) sempre que estes possuam estrutura organizativa 
suficientemente sólida e sustentada, favorecendo o direcionamento de benefícios para as comunidades. 

O universo de empresas de animação turística, de organizações do terceiro setor ou de protagonistas que 
decidam organizar ou que já dispõem deste tipo de experiências baseadas em PCI e que desejam ver inscritas 
no quadro destes programas territoriais, deve ter acesso às orientações e aos parâmetros que o Catálogo 
de Experiências Turísticas baseadas no PCI virá a estabelecer. A inscrição destas experiências no 
Catálogo terá de cumprir procedimentos específicos a divulgar e clarificar junto dos seus promotores. 

Aceite uma experiência relativa a determinado PCI esta pode ser associada a outras propostas de experiências 
de PCI (da responsabilidade da mesma entidade ou de várias). As entidades poderão associar-se e pré-
formatar combinatórias de experiências e a própria procura encarregar-se-á de definir preferências. 

 

3. PROGRAMA TURÍSTICO TERRITORIAL – ALENTEJO LITORAL  
3.1. CONCEITO GERAL 

O Alentejo Litoral, que se prolonga entre o Sado e a Serra Algarvia e que estabelece ligação intensas com a 
costa atlântica, diferencia-se, contudo, nas suas paisagens e nos sistemas sociais e culturais que a ocupação 
humana foi desenvolvendo ao longo dos tempos. A norte, para além da faixa litoral arenosa, entre Sines e o 
estuário do Sado, ainda mantém a presença de uma zona de charneca, associada ao vale do Sado e abrange 
uma parte da área da serra de Grândola, com presença florestal intensa, onde para além de sobreiro se têm 
intensificado a presença de pinheiro manso. A sul de Sines e até ao concelho de vila do Bispo (Algarve), em 
toda a faixa litoral que abrange o vale do rio Mira, estende-se a zona do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 
que integram o  Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Esta faixa para o interior mantem 
as características de zona de transição, com algumas diferenças relativamente à parte a norte (Grândola), uma 
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vez que apresenta características mais acentuadas de peneplanície, ainda com presença de sobreiro em 
sistema de montado, mas onde o cereal ocupou extensos terrenos, com efeitos na densidade da componente 
arbórea. Em síntese, apesar dos traços comuns, o Alentejo Litoral contém no seu interior algumas diferenças 
que permitem justificar uma perceção mais fina por parte de que visita esta região. 

O conceito de programa turístico para o Alentejo Litoral propõe a organização da oferta de experiências, 
explorando os diversos elementos do PCI existentes, designadamente a Cultura Avieira, a Jangada de S. 
Torpes, as Correarias, a Tiragem da cortiça, a Construção tradicional em Terra e o Cante. 

A extensão desta área e a sua diversidade interna é bem representada nesta variedade de manifestações 
culturais e nos elementos de PCI que mais se distinguem no seio das suas comunidades. Pretende-se, assim, 
que as experiências propostas permitam aprofundar o conhecimento e a fruição deste espaço territorial, 
na multiplicidade das suas unidades de paisagem, bem como estabelecer contactos e relações com as 
comunidades e particularmente com os protagonistas que preservam na sua vida quotidiana, de 
trabalho, social e cultural, os elementos PCI enunciados. 

A configuração territorial do Alentejo Litoral aconselha a desenhar propostas vocacionadas para turistas que 
estejam alojados nos municípios a norte e propostas para turistas que estejam hospedados nos municípios 
mais a sul.  

Neste contexto, para as propostas protótipo elegeram dois pontos de partida para esta tipologia de experiências 
(Alcácer do Sal e Odemira) permitindo cobrir os programas mais a norte e mais a sul. No entanto, estas 
propostas podem ser reconfiguradas para ter como ponto de partida outro local deste território onde os turistas 
estejam alojados. 

Refira-se, por último, a flexibilidade destas propostas que permitem seduzir vários perfis de turistas com 
diferentes interesses, bem como se adaptam a várias configurações dos participantes (em família, em 
pequenos grupos de amigos ou individualmente). 

3.2. COMPONENTES DO PCI 

As manifestações culturais e os elementos do património cultural imaterial do Alentejo Litoral representam uma 
diversidade bem patente na extensão desta área, que se prolonga entre o Sado e a Serra Algarvia e que 
estabelece ligação intensas com a costa atlântica. A matriz de influências culturais desta região é bastante 
diversa, dada a sua exposição natural ao mar e a facilidade de acessos de povos provenientes de outras 
paragens, e de certo modo, as manifestações culturais hoje ainda presentes e vivas podem traduzir, de algum 
modo, essa mesma diversidade. 

O PCI ligado à Cultura Avieira e à Jangada de São Torpes, que em qualquer um dos casos se encontram 
em fase e risco de desaparecimento, manifestam indubitavelmente as atividades marítimas e fluviais que 
representam este território, onde também se encontram os saberes fazer associados à produção corticeira e 
ao montado - Tiragem da cortiça ou ligados à Coudelaria e à Correaria. Nos saberes-fazer ligados à 
Construção em barro / arquitetura da terra encontramos sinais e marcas de expressões e formas de vida 
culturalmente diversas. Dentro das tradições orais, o Cante estende-se por todo o Alentejo e vem até às terras 
mais litorais, onde mantém forte expressão. 
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Figura - Alentejo Litoral 

 

No caso do Alentejo Litoral a organização de produto turístico baseado no PCI e capaz de oferecer tipologia e 
dimensões de experiência diversificadas, alicerçadas nas especificidades deste território, podem assentar nos 
seguintes promotores, conforme se apresenta no quadro seguinte: 

 

Cante Grupos de Cante Ouvir o cante em contextos próprios e tradicionais mas numa 
representação específica direcionada para o turismo 

Percecionar as dinâmicas próprias dos protagonistas em 
espaços de acesso não público 

Conviver de perto com a vida associativa destes grupos, 
incluindo nos seus quotidianos  

Compreender todas as dimensões representativas e 
simbólicas (trajes, etc.) associadas aos grupos de cante 

Acesso a suportes de conteúdos sobre o cante (livros, CD e 
DVD) para adquirir 

 Ensaios de Cante Ouvir e acompanhar de forma repetida o cante em contexto de 
trabalho artístico  

Ensaiar experimentalmente formas de cantar polifónico 
tradicional acompanhado por detentores com função de 
direção/ ensaiador de cante 

Estabelecer diálogos com os protagonistas 

 Grupos de Cante em 
tabernas 

Ouvir o cante em contextos próprios tradicionais, mas numa 
atuação específica direcionada para os próprios turistas 

Estabelecer relações, mais ou menos individualizadas, com os 
protagonistas em contexto de convívio 

Cultura Avieira Cais palafítico e 
aldeia Avieira da 
Carrasqueira 

Compreender e percecionar as vivências da comunidade 
Avieira através do contacto direto, mais ou menos prolongado, 
com o local – cais palafítico e com os detentores deste modo 
de vida e da sua cultura 

  

 
CanteJangad

a de S. 
Torpes 

  Correaria 

 

 
Cultura 
Avieira 

 

 
Tiragem da 

cortiça 

 

 

Construção 
em barro / 
arquitetura 

da terra 

 

 Cante 
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Visitar e fruir do ambiente local e paisagístico da aldeia da 
Carrasqueira e do cais palafítico e interagir com a sua 
comunidade  

Assistir ao processo de reparação e manutenção das 
embarcações e das artes de pesca e interagir com os seus 
protagonistas em contexto de trabalho 

Imergir nesta comunidade participando em atividades e 
vivências características e tradicionais locais, como: 

● Acompanhar a faina de pesca com os pescadores locais; 

● Degustar as especialidades do rio nos restaurantes da 
Aldeia; 

● Dar um passeio pelo rio Sado até Alcácer do Sal. 

 Associação da 
Comunidades 
Piscatórias da 
Carrasqueira 
(Carrasqueira) 

Contactar com membros da comunidade Avieira em contextos 
de convivialidade  

Compreender e percecionar as vivências da comunidade 
Avieira através da participação em eventos e manifestações 
organizadas pela associação, incluindo a Festa em Honra de 
Nossa Senhora dos Navegantes. 

Jangada de São Torpes Museu de Sines Compreender e percecionar os saberes-fazer associados à 
construção da Jangada de São Torpes, bem como às vivências 
desta comunidade piscatória, visitando o espaço interpretativo 
do Museu de Sines (que possui exemplares da jangada e um 
vídeo em que um construtor de jangadas a ensina crianças e 
faz uma experiência de entrada no mar) 

Interação com mediadores 

Acesso a suportes de conteúdos sobre a jangada de São 
Torpes (livros, CD e DVD) para adquirir 

 Praia de São Torpes Visitar e fruir do ambiente local e paisagístico da praia de São 
Torpes  

Contactar com os últimos pescadores de São Torpes e 
compreender os seus modos de vida tradicionais associados 
ao mar 

Degustar as especialidades do mar nos restaurantes de São 
Torpes.  

Participar em atelier de construção de uma jangada tradicional 
e experimentar a sua utilização no mar junto à costa. 

 

Arte de Correaria Artesanato Godinho 
(Cercal do Alentejo), 
Correaria J P 
(Santiago do 
Cacém), Correaria 
Simões (Alcácer do 
Sal), Correaria 
Machado (Alcácer 
do Sal), Correria 
Goucha (Alcácer do 
Sal) 

Compreender, observar e tomar contacto com os saber- fazer 
relacionados com a manufatura de correaria - artigos em pele 
e couro como botas, polainas, cabeçadas, chapelaria, estribos, 
arreios, correias, selas e selins, artigos de caça, em contexto 
oficinal,  

Interagir diretamente com os detentores do saber-fazer 

Percecionar as dinâmicas próprias dos detentores em contexto 
de trabalho  

Assistir à execução de uma peça simples, com possibilidade 
de alguma participação nessa execução  

 

Arte de Coudelaria  Alcácer do Sal 

Odemira 

Santiago do Cacém 

Compreender, observar e tomar contacto com os saber-fazer 
relacionados com as artes da coudelaria, incluindo contacto 
com espaços e técnicas específicas de treino equestre, para 
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Sines  além de permitir um contacto direto com as espécies 
autóctones de eguadas e garanhões.  

De uma forma inter-relacionada, é ainda possível tomar 
contacto com as artes de correaria – artigos em pele e couro 
como botas, polainas, cabeçadas, chapelaria, estribos, arreios, 
correias, selas e selins, artigos de caça, produzidos em 
contexto oficinal.  

Interagir diretamente com os detentores do saber-fazer 

Construção em barro / 
Arquitetura da terra 

Associação Centro 
da Terra (Santiago 
de Cacém) 

Compreender os saberes-fazer e as técnicas tradicionais de 
construção através de visitas orientadas / guiadas a estaleiros 
de obras de recuperação do património 

Conhecer e interpretar as morfologias construtivas tradicionais 
da região, as suas utilizações originais e as transformações e 
adaptações contemporâneas 

Participação em oficinas temporárias de iniciação a técnicas 
tradicionais de construção em barro: adobe, blocos de terra 
comprimida, revestimento e reboco em terra, etc. 

Participação em eventos associados à construção sustentável 

 Diversidade de 
formas do 
património 
vernacular 

Modos de vida e 
Paisagem 

(a trabalhar 
posteriormente) 

Conhecer e interpretar in loco a arquitetura vernacular da 

região em contextos de paisagem diferenciados, urbana e rural 

Interação com mediadores 

Mobilizar competências ao nível da fotografia / registo 
documental alargando a experiência de contemplação à 
expressão da imagem fotografada 

 

“Tiragem da cortiça” / 
Processo de 
descortiçamento 

 

(a trabalhar 
posteriormente) 

Compreender e observar os saberes fazer associados à esta 
atividade diretamente em contexto de trabalho  

Observar e compreender a paisagem corticeira, de sobreirais 
e de montados, bem como a história da economia da cortiça 
local e nacional 

Interação direta com protagonistas 

 

3.3. ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM ESPECÍFICAS DOS PRODUTOS 

O território do Alentejo Litoral apresenta uma diversidade de bens PCI, que se encontram igualmente dispersos 
em termos físicos. A organização do programa de produtos e experiências turísticas baseadas nessas 
manifestações e expressões identitárias destes territórios, que o presente Catálogo tem por finalidade, justifica 
uma rede muito complexa de agentes, entidades, detentores e protagonistas que podem ser parceiras do 
programa. A organização destes produtos e experiências turísticas no âmbito do programa turístico para o 
Alentejo Litoral visa orientar-se primordialmente para um conjunto de segmentos de mercado, já anteriormente 
identificados – cultural, criativo, eco turismo e alguns subsegmentos do turismo social, incluindo famílias e 
jovens. 

No programa turístico territorial para o Alentejo Litoral, os parceiros que podem vir a participar e que se 
encontram nesta fase identificados, são os seguintes: 

Entidades públicas Junta de Freguesia da Comporta (Alcácer do Sal) 

Câmara Municipal de Sines (Museu de Sines) 

Entidades privadas 
empresariais 

Restaurantes da Carrasqueira, Restaurantes de São Torpes 

Artesanato Godinho (Cercal do Alentejo), Correaria J P (Santiago do Cacém), 
Correaria Simões (Alcácer do Sal), Correaria Machado (Alcácer do Sal), Correria 
Goucha (Alcácer do Sal) 
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Entidades privadas do 
terceiro setor 

Associações culturais ou recreativas ligadas ao Cante, nomeadamente do Torrão 
(Alcácer do Sal), Lousal (Grândola), Grândola, Odemira e Vila Nova de Mil Fontes 

Associação Centro da Terra (Santiago de Cacém) 

Associação da Comunidades Piscatórias da Carrasqueira (Carrasqueira) 

Protagonistas Grupos de Cante não organizados em entidade coletiva 

Pescadores avieiros 

Pescadores de S. Torpes (Sines) 

 

 

 

 

3.4. PROPOSTA DE PROTÓTIPO 

O desenho das propostas pressupõe que em cada um dos 2 dias, os turistas se encontrem num determinado 
ponto de encontro (Alcácer do Sal ou Odemira, ou em unidade hoteleira onde estejam instalados, a combinar) 
e a partir daí sigam em grupo, no máximo de 8 pessoas (em mini autocarro ou carrinha de 9 lugares) para 
jornada turística e no fim do dia regressem ao ponto de partida. Apesar da preferência destes produtos se 
orientar para grupos que estão previamente construídos, que podem ser de menos de 8 pessoas, admite-se 
que, desde que os turistas não se oponham, o operador possa fazer um curto périplo, por vários locais, para 
recolha de turistas para cada jornada. 

A realização destes circuitos deverá ser feita preferencialmente acompanhada por um mediador, com 
competências específicas que lhe permitam fornecer informação e intensificar a dimensão imersiva da 
experiência que os turistas vão fazer, facilitando também o contacto local com as comunidades e com os 
detentores de saberes e de formas de expressão e manifestação cultural que se enquadram no PCI mais 
relevante. 

Incluem-se desse modo dois circuitos: 

Circuito turístico 1 – “Artes da ‘Borda d’água’ e da Serra Grândola” 

Circuito turístico 2 – “Construção tradicional no Sudoeste Alentejano” 
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Figura - Enquadramento territorial do Alentejo Litoral, com identificação (não exaustiva) de componentes de PCI 

 

Circuito Turístico 1 – “Artes da Borda d’água e da Serra de Grândola” 

Este circuito fornece ao turista uma perceção e compreensão desta zona do litoral alentejano, dedicando 
alguma atenção e tempo às comunidades da Borda d’água, quer no caso das comunidades Avieiras, mas 
também remetendo para os vestígios dentro da comunidade de S. Torpes da construção das jangadas. A 
presença de montado, quer na charneca do Sado, quer nas zonas da Serra de Grândola, justificam, para uma 
melhor relação com esta paisagem humana, que o turista se cruze com algumas das suas manifestações. Na 
atividade de exploração do sobreiro e da cortiça, os saberes-fazer especialmente ligados ao descortiçamento 
são um valor singular destes destinos (do sul do país), a que se associam também práticas comunitárias de 
expressividade musical, como é o cante. 

 

 

Dia 1 – Cultura Avieira  

Um dia de descoberta da Cultura Avieira e de contacto com rio Sado, compreendendo e percecionando as 
vivências da comunidade piscatória da Carrasqueira. O ponto de partida para a visita neste dia será Alcácer 
do Sal ou um outro ponto dentro da área onde se encontre alojado o grupo de turistas. 

P1 – 1. Passeio de barco no rio Sado e no seu estuário até à Aldeia de Carrasqueira 

A Jornada inicia-se em Alcácer do Sal com um passeio de barco pelo rio Sado e pelo seu estuário até à Aldeia 
Avieira da Carrasqueira. 

Este é um passeio por uma das reservas naturais nacionais - Reserva Natural do Estuário do Sado – que 
permite uma perspetiva única da cidade branca de Alcácer do Sal e uma observação próxima da paisagem 
ribeirinha, com os seus sapais, salinas e arrozais. Destacam-se neste percurso locais como Batalha (última 
salina ativa), Cachopos e Murta (moinho com um marco geodésico no telhado). 

P1 – 2. Visita ao Cais Palafitico da Carrasqueira 
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Este passeio termina no Cais Palafítico da Carrasqueira, de aparência periclitante, obra de arquitetura popular 
única, construída de estacas de madeira irregular, das décadas de 1950 e 1960, que servem de embarcadouro 
aos barcos de pesca desta comunidade.Para além da abordagem, observação e compreensão das técnicas 
de construção relacionadas com o cais palafítico, pretende-se que seja uma visita interativa com esta 
comunidade piscatória de 50 a 60 elementos em que participa o homem e a mulher nesta faina diária. 

P1 – 3. Almoço num dos restaurantes da Carrasqueira 

A sugestão é a escolha de um espaço que valorize as propostas gastronómicas ligadas ao Sado, centradas 
nas espécies piscícolas da época e nas produções agrícolas locais (como é o caso do arroz). 

P1 – 4. Visita à Aldeia de Carrasqueira 

A Aldeia revela uma outra particularidade interessante que era o modo de vida dos seus habitantes, estes eram 
mesmo tempo, pescadores e agricultores, aproveitando as condições que a charneca do Sado oferecia para a 
exploração de atividades no rio e em terra. Eram agricultores que trabalhavam nos arrozais e nas salinas e 
que por se terem fixado próximo da água, viraram-se para a pesca como meio complementar de subsistência. 
Hoje, esta uma realidade residual, pois outras atividades ligadas à restauração e ao turismo ocupam a 
população local. 

Era uma população pobre que vivia em cabanas de colmo, estruturas de madeira revestidas por fibras vegetais 
provenientes das dunas litorais. As paredes eram preenchidas por ramagens e caniços e depois colmatas por 
uma argamassa à base de argila. São estruturas altamente inflamáveis, por isso cada família construía duas 
cabanas, com funções distintas: numa ficavam os quartos e a sala, enquanto na outra funcionava como uma 
cozinha. Atualmente ainda existem alguns exemplares destas cabanas na Aldeia, embora grande parte esteja 
vocacionada para funções turísticas. 

Propõe-se, assim, uma visita mais prolongada junto desta comunidade, ouvindo os testemunhos deste modo 
de vida e das transformações que têm vindo a ocorrer e promovendo ainda algumas trocas de informação que 
possam também interessar à comunidade local. 

Circuito Turístico 1 – “Artes da Borda d’água e da Serra de Grândola” 

Dia 1 – Cultura Avieira 

 

❖ Passeio de barco no rio e estuário do Sado entre Alcácer do Sal│Carrasqueira – 26,5km 
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❖ Viagem Carrasqueira│ Alcácer do Sal (ponto de encontro) – 28,1km (25min) 

Dia 2 – Da Borda d’água ao montado  

Este segundo dia concentra-se na transição entre as atividades de Borda d’água e as zonas mais interiores 
onde está marcada a presença do sistema agro-silvo-pastoril do montado. O ponto de partida para a visita 
neste segundo dia será na mesma Alcácer do Sal ou um outro ponto dentro da área onde se encontre alojado 
o grupo de turistas. 

P2 – 1. Visita a duas correarias em Alcácer do Sal  

A manhã começa com visitas às Correaria Simões e Correaria Machado & Goucha (ou apenas a uma delas), 
oficinas onde será possível tomar contacto com os saber fazer relacionados com a manufatura de correaria – 
artigos em pele e couro como botas, polainas, cabeçadas, chapelaria, estribos, arreios, correias, selas e selins.  

Na visita haverá interação com os correeiros destas oficinas, podendo-se assistir à execução de uma peça 
simples, por forma a compreender esta arte de trabalhar o couro, arte que requer muitos anos de experiência 
e dedicação e que tem sido transmitida de geração em geração. 

P2 – 2. Passeio pelo litoral Melides / Sines ou junto aos montados da Serra de Grândola 

Complementarmente à visita em Alcácer do Sal às correarias, pode ser associado a um passeio a cavalo pela 
zona de Melides, de praia e de serra (no essencial arborizada de pinheiro) ou, em alternativa, um passeio por 
áreas onde o sobreiro é a árvore que predomina, estabelecendo um contacto com os montados e a exploração 
de cortiça 

P2 – 3. Almoço em S. Torpes 

A refeição em S. Torpes, num restaurante local que ofereça boa gastronomia de peixe, pode ser valorizada 
com descrições e contactos com a comunidade piscatória que mantém as memórias da utilização da jangada 
para apoio na pesca. 

P2 – 4. Visita aos montados da Serra de Grândola  

O encontro com o montado pode ser feito na Herdade da Ribeira Abaixo, que tem participado nos últimos anos 
em projetos importantes de investigação e de monitorização deste tipo de sistema mediterrânico, para além 
das questões da biodiversidade. 

A herdade funciona como Estação de Campo do cE3c - Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas, 
pelo que os painéis de conteúdos incluem igualmente informação sobre as metodologias de amostragem de 
diversos grupos biológicos  

Durante a época de descortiçamento (de Junho a finais de Agosto) e sempre que possível os grupos poderão 
estabelecer contacto com os descorticadores e o seu saber-fazer particular, incluindo o manejo do machado 
corticeiro. Nas restantes épocas, os saberes fazer associados ao maneio do montado e à pastorícia podem ser 
um instrumento de apoio à imersão do turista nesta paisagem cultural em que o sobreiro continua a predominar. 

Segue-se uma visita ao monte alentejano – Casa Museu Manuel Chainho, núcleo museológico localizado na 
bonita aldeia de Santa Margarida da Serra, muito próximo da herdade visitada. O edifício, recuperado, permite 
encontrar o ambiente tradicional da vivência doméstica e quotidiana das comunidades locais, com enfoque 
igualmente para as técnicas e os saberes-fazer tradicionais da construção. 

P2 – 5. Visita à vila de Grândola e participação num ensaio de Cante 

O dia termina na vila de Grândola, num encontro com o Grupo Coral Vila Morena – Associação Cultural de 
Cante Alentejano ou com o Grupo Coral e Etnográfico Coop de Grândola, onde se propõe ao grupo de turistas 
um diálogo e, eventualmente, assistir a um ensaio em local próprio. 
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Circuito Turístico 1 – “Artes da Borda d’água e da Serra de Grândola” 

Dia 2 - Da Borda d’água ao montado 

 

 

 

 

 

 

❖ Viagem Alcácer do Sal│Melides – 
41,3km (40min) 

 

❖ Viagem Melides│S. Torpes – 31,6km 
(28min) 

 

 

 

 

 

❖ Viagem S. Torpes│Herdade da 
Ribeira Abaixo – 42,0km (43min) 

 

❖ Viagem Herdade da Ribeira Abaixo 
│Grândola - 13,4km (22min) 

 

 

 

 

Circuito Turístico 2 – “Construção tradicional no Sudoeste Alentejano” 

O circuito alternativo para a zona sul do Alentejo Litoral foca, mais uma vez, na paisagem do montado, tendo 
a duração de apenas um dia. A oportunidade de emergir também numa paisagem de grande valor natural, na 
faixa litoral do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, onde ainda se podem encontrar 
alguns pequenos aglomerados de interesse patrimonial significativo, abrem a oportunidade de trabalhar 
também as questões das técnicas tradicionais da construção em terra alentejana e os saber-fazer que lhe 
estão associados.  
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Este produto poderá ser extensível a um segundo dia, com visitas em montado de interior, nos concelhos de 
Odemira ou de Santiago do Cacém. 

Dia 1 – CONSTRUÇÃO TRADICIONAL EM TERRA e CANTE  

P3 – 1. Visita à Associação Centro da Terra 

A visita começa com uma passagem pela sede da Associação Centro da Terra, instalada numa antiga escola 
em Santiago do Cacém. Apesar da sua localização, esta associação apresenta atualmente competências e 
capacidade para poder vir a trabalhar alguns produtos /experiências dentro do tema da construção tradicional 
em terra, nomeadamente em zonas do sudoeste alentejano.  

A vista poderá configurar uma introdução ao tema da construção tradicional em terra no Alentejo, aos saberes-
fazer que lhe estão associados, às características da arquitetura vernacular, preparando a imersão na 
paisagem que se pretende oferecer ao grupo de turistas. Esta apresentação pode ser realizada em modelo de 
workshop, mobilizando conhecimento e experiência que a equipa da associação tem a partir de estudos e 
trabalhos de valorização das técnicas e dos ofícios ligados à construção tradicional em terra.  

P3 – 2. Visita obras em curso em construção tradicional 

Pretende-se de seguida, estabelecer um circuito de visita de espaços onde estejam a decorrer obras que 
utilizem técnicas associadas à construção tradicional em terra.  

Além da observação das práticas dos pedreiros / artífices que detêm os conhecimentos tradicionais associados 
à construção em terra, haverá espaço para uma interação mais profunda através do mediador que acompanha 
o grupo (que pode ser também um elemento da associação Centro da Terra) com esses detentores. 

P3 – 3. Almoço no Cercal 

P3 – 4. Visita a edifícios reabilitados segundo as técnicas de construção em tradicional 

Depois do almoço, a perspetiva da visita centra-se em obras concluídas e em utilização, verificando a qualidade 
e as especificidades destes espaços construídos de modo tradicional. Procurar-se-á auscultar os utilizadores 
destes edifícios, avaliando as suas motivações e balanço que fazem desta opção construtiva.  

Poder-se-ão optar por alguns aglomerados mais litorais, começando pelo núcleo histórico do Cercal ou 
visitando aglomerados urbanos litorais, como Porto Corvo ou Vila Nova de Milfontes, mas também podendo 
encontrar nas construções dispersas na paisagem pequenos montes que mantenha essa traça arquitetónica. 

P3 – 5. Prova gastronómica e participação num ensaio de Cante 

O dia termina com uma paragem para descanso e retemperar de forças em Vila Nova de Milfontes ou em S. 
Luís, associando uma prova gastronómica e a possibilidade de assistir a um ensaio de Cante. 
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Pretende-se mobilizar para esta atividade um dos grupos de Cante locais – o Grupo Coral de Vila Nova de 
Milfontes ou o Grupo de Cantares da Associação de Reformados de Vila Nova de Milfontes ou Grupo Coral de 
São Luís. 

 

Circuito Turístico 2 – “Paisagem de montado no Sudoeste Alentejano” 

Dia 1 – Construção tradicional em terra e Cante  

 

 

 

 

❖ Viagem Odemira (ponto de 
encontro) │ Santigo do Cacém - 
56,4km (1h1min) 

 

 

❖ Viagem Santigo do 
Cacém│Cercal – 29,4km (34min) 

 

 

❖ Viagem Cercal│Vila Nova de 
Milfontes – 15,2km (19min) 

 

❖ Viagem Vila Nova de 
Milfontes│Odemira (ponto de encontro) 
- 31,3km (36min) 
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