Tipologia III - Programa Turístico Territorial – Lezíria do Tejo

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).

1

Tipologia III - Programa Turístico Territorial – Lezíria do Tejo

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 préformatar combinatórias de experiências e a própria procura encarregar-se-á de definir preferências.

3. PROGRAMA TURÍSTICO TERRITORIAL – LEZÍRIA DO TEJO
3.1.
CONCEITO GERAL
Os produtos dentro desta tipologia de Programa Turístico Territorial assumem formas diversas que podem
identificar-se sobretudo com modelos de CIRCUITOS TURÍSTICOS CURTOS ou de EXPERIÊNCIAS DE
BASE TERRITORIAL, centrando o seu objetivo na interação autêntica que o turista estabelece com as
comunidades e as expressões culturais com significado no contexto do território em que se encontra,
configurando dimensões do seu PCI, permitindo ao turista alargar a compreensão desse território.
Os produtos podem combinar experiências com intensidades e tipologias diversas, incluindo experiências
de teor mais passivo, que apelam sobretudo à mente e aos sentidos através de visitas que podem ser
mediadas, com experiências ativas, com intensidade diferenciada, desde interações com protagonistas dessas
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expressões culturais ou saberes-fazer tradicionais, à participação em atividades ou manifestações ou à
iniciação às práticas tradicionais por parte do turista.
No caso dos circuitos, a sucessão das experiências com diversas formas de PCI deverá privilegiar um
sentido de conexão entre os mesmos, capaz de favorecer a perceção por parte do turista de elementos da
história, social e económica, das características biofísicas e da paisagem e das relações culturais que estão
presentes e configuram as especificidades desse território. Uma sucessão mais ou menos desligada de visitas
e encontros empobrece o potencial de experiência que o próprio território, através das suas componentes,
física, humana e social, tem para oferecer.
As diversas formas de PCI presentes são elementos matriciais deste território atravessado pelo rio Tejo e
marcado por amplos espaços agrícolas e naturais, na diversidade que distingue a Lezíria da Charneca,
para além da beira-rio, “Beira do Tejo” ou Bairro. A Lezíria, nas margens do rio com solos de aluvião, é um
espaço de grande fertilidade, onde predominam a vinha, as culturas de tomate, melão ou cereais e, para além
disso as extensas pastagens para bovinos e equinos; a Charneca, por sua vez, presente na margem sul do rio,
com solos especialmente arenosos, mantem nas terras mais baixas e mais irrigada a presença de plantações
de arroz (embora em determinadas zonas em desaparecimento), e nas zonas relativamente mais altas, o
montado de sobro, onde em complemento da exploração de cortiça, também pasta gado bovino. As áreas de
Bairro, predominantemente a norte do rio, apresentam características que se aproximam das mediterrânicas,
com solos argilosos, onde se dão as culturas da oliveira, mas também o vinho, o trigo ou o milho.

3.2.

COMPONENTES DO PCI

No espaço territorial da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo concentram-se um conjunto de bens do
património cultural imaterial que se associam, por um lado, a processos e a atividades produtivas tradicionais
que se relacionam particularmente como o rio – a Cultura Avieira –, outras associadas predominantemente à
Lezíria – as Coudelarias / Equitação à Portuguesa / as Correarias –, e outras às áreas de montado que
ocupam parte da Charneca – a Tiragem da cortiça –, algumas delas não exclusivas destas geografias.
Por outro lado, encontram-se presentes bens do PCI enraizados nas manifestações de natureza artística,
associadas a festividade e celebração – no caso do Fandango, que se estende pelos territórios da Lezíria, do
Bairro e da Charneca –, ou ligadas com as atividades produtivas – Manufatura dos Chocalhos.
Ainda nesta região marca presença outra manifestação cultural tradicional, marcadamente associada à fruição
da natureza e da paisagem e ao entretenimento das pessoas das classes mais altas que aqui passavam
momentos de lazer e que para cá trouxeram a Arte da Falcoaria.
O conjunto destas diversas manifestações culturais permite explorar diversas formas de interação com as
comunidades locais e com as especificidades do sistema de paisagem deste território, favorecendo
experiências de enriquecimento mútuo, dos turistas, mas também dos detentores desse património cultural.

Figura - Lezíria do Tejo
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A organização da oferta de experiências turísticas a inserir dentro do programa da Lezíria do Tejo parte de um
conjunto de promotores e dimensões, conforme a presenta o quadro seguinte:
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Arte da Falcoaria

Falcoaria Real de
Salvaterra de Magos

Compreender e percecionar a arte de criar, treinar e cuidar
de falcões e outras aves de rapina para caça em contexto
histórico de um edifício da data do séc. XVIII
Conhecer o contexto histórico e regional desta prática, em
especial e mais profundidade, da Falcoaria Real
Interagir com os detentores do saber-fazer em contexto de
maneio das aves.
Assistir e experimentar, com participação direta e
acompanhada, operações de maneio das aves, que podem
ir desde: colocar o material básico e manutenção do bico
das aves de presa; colocar e retirar uma ave do poleiro de
forma segura; realizar o maneio da ave na luva de forma
segura; realizar voos de treino ao punho e ao rol (a
abrangência e o nível de participação dependem do número
de horas de participação).
Aceder ao centro de documentação da Falcoaria Real,
incluindo material didático.
Aceder a suportes de conteúdos sobre a Falcoaria Real
(livros, CD ou DVD), com possibilidade de aquisição

Fandango

Museu Rural e do
Vinho do Cartaxo

Compreender o Fandango e o contexto de presença desta
manifestação e expressão cultural do Ribatejo através da
interação e participação em práticas da comunidade
Interagir com os elementos dos grupos folclóricos, em
contexto de ensaio ou de representação
Participar em ações de iniciação sobre os passos e a
variantes de coreografia do Fandango, em espaços que
representação institucional, envolvendo reportório e
elementos dos vários grupos folclóricos do Cartaxo
Interagir com as comunidades locais em contexto de
festividades ou de práticas quotidianas
Acesso a suportes de conteúdos sobre o fandango (livros,
CD ou DVD) com possibilidade de aquisição
Assistir a ensaios de dança do Fandango nos espaços
próprios dos diversos grupos folclóricos do Cartaxo.
Percecionar as dinâmicas dos grupos e interagir com os
protagonistas e com as comunidades locais
Participar, no final dos ensaios, nas danças com passos e
coreografias simplificadas

Grupos etnográficos
de Fandango (a
especificar)

Cultura Avieira

Museu “Escaroupim e
o Rio”, Salvaterra de
Magos

Aldeia Avieira de
Escaroupim

Compreender e percecionar as vivências da comunidade
Avieira através de visita à exposição permanente deste
espaço e no contacto com seu espólio etnográfico, em
particular a construção e utilização da Bateira Avieira.
Interação com mediadores
Acesso a suportes de conteúdos sobre a cultura Avieira
(livros, CD ou DVD) com possibilidade de aquisição
Visitar e fruir do ambiente local e paisagístico da aldeia de
Escaroupim 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:
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Coudelarias/ Equitação
à Portuguesa
/Correarias

●

Acompanhar a faina de pesca com os pescadores
locais, na época da lampreia e do sável (fevereiro e
março);

●

Degustar as especialidades do rio como as enguias
fritas ou em ensopado, o sável e a lampreia;

●

Conviver e participar nas atividades do rancho
folclórico.

Aldeias Avieiras de
Porto da Palha, Palhota
e Caneiras

Compreender a comunidade avieira e o contexto
paisagístico e territorial em que se instalou e interagir com
as comunidades de outras aldeias avieiras da Lezíria,
visitando-as a partir de um passeio de barco, associando,
ainda, as perspetivas natural e ambiental de contacto com o
rio Tejo, a sua fauna e flora.

Coudelarias da Lezíria
(entre coudelarias da
região selecionar as
mais adaptadas a este
produto)

Compreender e observar os espaços e atividades
associadas ao maneio e treinamento dos cavalos, em
particular os de raça Puro-Sangue Lusitano;
Interagir diretamente com protagonistas das coudelarias;
Realizar passeios a cavalo nos espaços naturais
envolventes das Coudelarias;
Fazer uma iniciação à prática de equitação, com principal
enfoque na equitação à portuguesa;
Ficar alojado nas instalações turísticas de uma coudelaria.
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, 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

Correaria Silvério,
Pombalinho, Golegã;
Correaria Equilusa,
Marinhais, Salvaterra
de Magos
Casa Farto, Samora
Correia, Benavente

Manufatura dos
Chocalhos

Oficinas da Fábrica A.
Sim Sim, na Ereira,
Cartaxo

Compreender e observar os saberes fazer associados à
manufatura dos chocalhos diretamente em contexto de
trabalho
Interação direta com os seus protagonistas
Percecionar as dinâmicas próprias dos protagonistas em
contexto de trabalho
Assistir à execução das peças, com possibilidade de alguma
participação em parte do processo de fabrico:
“embarramento”, ou outra
Percecionar as sonoridades dos chocalhos
Acesso a produtos artesanais (chocalhos e merchandising)

“Tiragem da cortiça” /
Processo de
descortiçamento

Territórios corticeiros
e montados dos
concelhos da Lezíria
(Benavente, Chamusca
e Coruche)

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
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Observatório do
Sobreiro e da Cortiça
(Coruche)

Loja do Montado
(Coruche)

3.3.

Interação direta com protagonistas
Compreender e percecionar o saber fazer da tiragem da
cortiça no contexto da temática mais alargada do sobreiro e
da cortiça, incluindo as aplicações da cortiça no design,
moda e arquitetura
Interação com mediadores, incluindo hipótese de interação
com técnicos dos laboratórios e das oficinas do
Observatório que se dedicam ao estudo das temáticas do
binómio sobreiro/cortiça
Acesso a produtos de cortiça e merchandising

Centro de
Interpretação de
Paisagem/Observatório
da Charneca – Casal
do Gavião do Meio
(Chamusca)

Compreender e interpretar a paisagem da Charneca do
Ribatejo como contexto da atividade de produção de cortiça
e que enquadra o saber-fazer de tiragem da cortiça
Acesso a atividades – workshops, exposições, percurso
pedestres e rotas, que ajudam a interpretar a atividade
suberícola e os saberes-fazer tradicionais associados.
Interação direta com mediadores e peritos

Núcleo Museológico
Agrícola do Museu
Municipal de
Benavente

Compreender e observar os saberes fazer associados às
atividades suberícolas
Observar e compreender a paisagem corticeiras, de
sobreirais e de montados, bem como a história da economia
da cortiça local e nacional
Interação direta com protagonistas

ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM ESPECÍFICAS DOS PRODUTOS

A dispersão dos bens património cultural imaterial do território da Lezíria do Tejo e a diversidade de formas de
expressão e manifestação justificam uma rede bastante complexa de agentes, entidades, detentores e
protagonistas que podem ser parceiras deste programa de experiências turísticas que o Catálogo visa
estruturar que conferem ao destino uma maior atratividade em termos dos segmentos do turismo já
anteriormente identificados – cultural, criativo, ecoturismo e alguns subsegmentos do turismo social, incluindo
famílias e jovens.
No programa turístico territorial para a Lezíria do Tejo, os parceiros que podem vir a participar e que ficaram
nesta fase já identificados, são os seguintes:
Entidades públicas

Câmara Municipal do Cartaxo: Museu Rural e do Vinho
Câmara Municipal de Coruche: Observatório do Sobreiro e da Cortiça, Loja do
Montado,
Câmara Municipal da Golegã
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos: Falcoaria Real de Salvaterra de Magos;
Museu “Escaroupim e o Rio”
Câmara Municipal de Benavente: Museu Municipal e Núcleo Museológico Agrícola

Entidades privadas e
empresariais

Coudelarias da região
Correarias da região
Fábrica A. Sim Sim (Chocalhos)
Centro de Interpretação de Paisagem/Observatório da Charneca – Casal do Gavião
do Meio
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Entidades privadas do
terceiro setor

Associações culturais ou recreativas ligadas ao Fandango

Detentores /
Protagonistas

Outros ranchos que têm fandango dentro do seu reportório tradicional

Rancho Folclórico "Os Avieiros do Escaroupim”

Pescadores avieiros
Descortiçadores

A organização deste programa, conforme referido no texto geral, pode implicar ou não a configuração de
pacotes pré-formatados ou de circuitos.
Admitindo que a iniciativa do inter-relacionamento e a agregação de temas e de geografias dentro desta
região parte dos próprios turistas, seja na origem, na fase de preparação da viagem, seja no destino, na
procura de experiências de imersão nas comunidades e de compreensão e interpretação do seu património
cultural imaterial, o Catálogo deverá privilegiar uma oferta mapeada e bem informada sobre os produtos
turísticos disponíveis, clarificando bem os níveis de experiência e os tipos de imersão disponibilizados pelos
detentores e protagonistas desse património.
Neste caso, a componente comunicacional é fundamental e deve estar bem estruturada e ser bem
apropriada e gerida pelo tecido organizativo, de base local e regional, a operar no destino (sejam do setor do
turismo ou de outros setores, culturais, sociais, etc.), favorecendo estratégias de parceria entres os promotores
de produtos e experiências e os agentes turísticos que intervêm noutros ramos, como o alojamento, as
refeições, os transportes, mesmo os agentes de incoming, etc.

3.4.

PROPOSTA DE PROTÓTIPO

A Lezíria do Ribatejo é uma sub-região de Portugal claramente marcada pela presença do rio Tejo,
apresentando sistemas biofísicos, sociais e culturais diversificados. As experiências turísticas que se pretende
inscrever nesta fase da constituição do Catálogo, 1ª fase de conceção e desenvolvimento de protótipos,
incidem fundamentalmente na perceção dessas diferenças, explorando as componentes da paisagem e os
elementos específicos das três áreas Lezíria, Charneca e Bairro. As manifestações e expressões culturais com
que o turista pode ser convidado a relacionar-se e a viver estão associadas às atividades tradicionais de
exploração da terra, das pastagens, à exploração do sobreiro para extração da cortiça, à pesca ou aos arrozais,
particularmente nos saberes-fazer tradicionais; às festividades e práticas sociais, com destaque para a dança
tradicional do fandango, a que se associam trajes tradicionais que se distinguem entre essas diferentes áreas;
às formas de vida, incluindo a gastronomia; ou a outras práticas relacionadas com a natureza.
As propostas protótipo apresentadas configuram experiências que têm a duração de 2 dias, podendo ser
segmentadas e realizadas só em parte (1 dia) de acordo com os interesses e disponibilidades dos turistas.
O desenho das propostas pressupõe que em cada um dos 2 dias, os turistas se encontrem num determinado
ponto de encontro a estabelecer ou em unidade hoteleira onde estejam instalados, e a partir daí sigam para a
jornada turística e no fim do dia regressem ao ponto de partida. Admite-se que os grupos possam atingir um
máximo de 8 pessoas, considerando a hipótese de transporte específico, em carrinha de 9 lugares.
Admite-se, excecionalmente, que o grupo possa associar diversos turistas que não viagem conjuntamente,
desde que estes optem por esta alternativa.
Será possível ainda que, de acordo com a preferência dos turistas, possam ser organizados produtos que
associam mais do que uma experiência, favorecendo um conhecimento de toda a região da Lezíria, num
máximo de 6 dias (mas com a possibilidade de estabelecer alternativas de menos dias).
Os circuitos devem, em geral, ser acompanhados por mediadores que detenham conhecimentos específicos,
nas vertentes da história, da cultura e da paisagem, e que podem favorecer o contacto com as comunidades
locais e alguns protagonistas dos principais patrimónios imateriais que se pretende conhecer e experienciar.
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Figura - Enquadramento territorial da Lezíria do Tejo com identificação (não exaustiva) de componentes de PCI

Os três circuitos turísticos que propomos procuram favorecer uma imersão dos turistas nestes três espaços do
território da Lezíria, imersão compreendida através de experiências baseadas em PCI:
●

Circuito Turístico 1 – “A paisagem de montado da Charneca do Ribatejo”

●

Circuito Turístico 2 – “Comunidades e manifestações culturais na Beira-Tejo”

●

Circuito Turístico 3 – “Campinos e pastagens da Lezíria”

Apresentam-se, de seguida, e de uma forma mais concreta, as três hipóteses de circuitos.

Circuito Turístico 1 – “A paisagem de montado na Charneca do Ribatejo”
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Centro de
Interpretação de
Paisagem/Observatório
da Charneca

Fabrica A. Sim Sim
Ereira

Observatório do
Sobreiro e da Cortiça

Dia 1 – Paisagem de montado na Charneca
P1 – 1. Visita ao Centro de Interpretação de Paisagem/Observatório da Charneca – Casal do Gavião do
Meio (Chamusca)
A visita começa com uma passagem pelo Centro de Interpretação da Paisagem, instalado na propriedade
Casal do Gavião do Meio, situada na localidade de Gaviãozinho, com cerca de 550 hectares. Aí serão
apresentados, em modelo de workshop, os principais componentes deste território da charneca do Ribatejo,
nos sistemas de paisagem, social e humana que a compõe.
Serão evidenciados aspetos relacionados com a sustentabilidade desta paisagem na atualidade,
estabelecendo inter-relações com as questões das alterações climáticas, das ameaças à floresta, dos setores
económicos determinantes associados ao montado – a exploração da cortiça e a pecuária em pastagens
extensivas, com presença do bovino, do touro e do cavalo.
Serão ainda feitas referências à importância dos arrozais na charneca, nas zonas mais baixas e próximas do
rio, que são inundáveis.
Os turistas adquirem uma compreensão geral sobre as principais características desta área da região, antes
de se dirigirem acompanhados por mediadores para visitas e percursos pedestres.
P1 – 2. Almoço em restaurante ou em alternativa, em algum casal com disponibilidade para refeições prémarcadas
P1 – 3. Percurso pelo montado
Em seguida serão realizados percursos pedestres por uma áreas de montado, preferencialmente
acompanhados ou, em alternativa, sinalizados, evidenciando os aspetos da sua multifuncionalidade, as
exigências do maneio do sobreiro, etc., sempre que possível, na época própria (entre maio ou princípios de
junho e meados ou fim de agosto) presenciando as atividades de descortiçamento, saber-fazer singular
associado à paisagem de montado ou corticeira, que recorre a um instrumento único como é o machado
corticeiro. Esta oportunidade pode ser enriquecida com workshops sobre este saber-fazer, os seus
instrumentos, dos quais o machado se encontra em processo de registo no Inventário Nacional do Património
Cultural Imaterial, e outros elementos associados – marcação das árvores, empilhamento das placas de cortiça,
etc.
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Propõe-se fazer nota da presença frequente do touro e do cavalo, que distingue em particular esta paisagem
de montado.
P1 – 4. Percurso pelos arrozais
Podem ser complementarmente visitadas algumas áreas de arrozais que ainda se mantenham cultivadas, que
ocupam as terras mais baixas da charneca, mas que têm sido objeto de maior abandono.
É possível vir a trabalhar a história da freguesia de Ulme, antigo concelho, e fazer um percurso pelas margens
da ribeira de Ulme.
Circuito Turístico 1 – “A paisagem de montado da Charneca do Ribatejo”
Dia 1 – Visita ao Centro de Interpretação de Paisagem/Observatório da Charneca

❖ Viagem Santarém (ou
outro ponto de encontro)
│ Casal do Gavião do
Meio – 42,7km (49min)

Dia 2 – Visita ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça (Coruche)
A cortiça, como elemento central da economia da charneca, é objeto de um forte investimento em termos de
investigação e de inovação, mas também de saber fazer tradicional.
P2 – 1. Visita ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça e à Loja do Montado
A visita no 2º dia deverá iniciar-se pelo Observatório do Sobreiro e da Cortiça, localizado na vila de Coruche,
instalado num edifício cujo projeto do Arq.º Manuel Couceiro, que procura criar uma orgânica que remete para
“a metáfora do sobreiro como elemento vivo”. Na sua área de exposições, este equipamento disponibiliza em
geral exposições temporárias sobre o tema do sobreiro e da cortiça, que podem ir desde explicações
relacionadas com a cultura suberícola, às condicionantes do maneio da árvore, única pelo facto de fornecer ao
homem subproduto do seu tronco que não exige o seu derrube, aos aspetos particulares do descortiçamento,
às características da cortiça e às suas novas aplicações no campo da arquitetura e construção, dos bens
utilitários ou dos bens decorativos e artísticos.
Passa-se pela Loja do Montado, onde é possível adquirir produtos de cortiça e de merchandising.
P2 – 2. Almoço em Coruche
P2 - 3. Viagem por zonas de Montado
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A partir de Coruche propõe-se uma viagem pela Charneca do Montado de Sobro, numa experiência mais
direta de contacto com este habitat e seus recursos naturais, admitindo-se paragem em herdades, quando
em época de descortiçamento (realiza-se entre meados de maio ou princípios de junho até meados ou fim de
agosto), observado o saber fazer.
O encontro com produtores de cortiça e com os detentores do saber-fazer de descortiçar permitirá uma
compreensão mais aprofundada desta cultura de grande relevância no vale do Tejo, especialmente na margem
sul, e que se estende por terras de “além-tejo” (Alentejo) até ao Algarve.
P2 – 4. Visita à Fábrica A. Sim Sim, na Ereira
O dia termina na Ereira (Cartaxo) com a visita às oficinas da Fábrica A. Sim Sim.
Nesta fábrica o turista pode acompanhar as diferentes fases da manufatura dos chocalhos, em contexto de
trabalho e com interação direta com os protagonistas. Poderá assistir à execução das peças e percecionar as
diferentes sonoridades dos chocalhos em exposição. No final poderá adquirir diversos produtos artesanais à
venda na oficina.
Circuito Turístico 1 – “A paisagem de montado da Charneca do Ribatejo”
Dia 2 – Visita ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça

❖ Viagem Santarém (ou outro ponto
encontro) │ Coruche – 47,7km (44min)

de
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❖ Viagem Coruche│Ereira – 77,8km
(1h 4min)

❖ Viagem Ereira│Santarém (ponto de
encontro) - 27,5km (26min)

A ordem das visitas pode depender da localização do alojamento em que os turistas se encontram alojados e
da opção por transporte específico ou carro próprio. Igualmente as refeições podem ser adaptadas às
localizações certas de cada um dos pontos de visita, procurando privilegiar as ofertas de gastronomia mais
específicas e que são igualmente ricas nesta área da Charneca.
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Circuito Turístico 2 – “Comunidades e manifestações culturais na Beira-Tejo”

Caneiras

Escaroupim
Palhota
Porto
da Palha

Falcoaria
Real

Dia 1 – Aldeias Avieiras do Tejo. Este dia dedicado à cultura Avieira poderá incidir sobre as comunidades de
avieiros que se distribuem ao longo do rio (de acordo com a localização do alojamento em que os turistas se
encontrem hospedados). A cultura Avieira permite uma experiência diferente com a paisagem ribeirinha, na
zona do Bairro ou “Beira-Tejo”, porquanto estas comunidades mantiveram sempre modos de vida e práticas
culturais próprias, elas também diferentes face às comunidades ribatejanas mais ribeirinhas.
P3 – 1. Visita à Aldeia Avieira de Caneiras
A Jornada inicia-se com uma viagem até à Aldeia Avieira de Caneiras (Santarém), junto ao rio Tejo.
Esta aldeia cresceu de norte para sul há cerca de 130 anos, sendo que o núcleo original foi levado nas cheias
de 1941, pelo que a aldeia atual se situa mais a sul já com estacaria de betão ou tijolo. Aí propõe-se um passeio
por esta aldeia apreciando as suas casas palafíticas, inicialmente construídas em madeira e assentes em
troncos de árvores como defesa perante as cheias do Tejo. Neste caso o mediador que acompanhe o grupo
deverá ter um conhecimento mais aprofundado sobre esta técnica de construção em desaparecimento,
podendo viabilizar-se uma conversa com alguém da comunidade local que mantenha o saber fazer deste tipo
de construções.
Serão promovidos contactos com residentes que permanecem na aldeia, alguns dos quais mantêm a sua
atividade de pesca e a manutenção dos seus barcos – a Bateira Avieira.
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P3 – 2. Viagem pela Lezíria entre as Caneiras e Escaroupim
Este passeio permite um contacto muito próximo com o ambiente da zona de Bairro, muito marcada pelas
atividades agrícolas ribeirinhas e pelo ecossistema do Tejo.
Em Porto de Muje observa-se o dique que protege a Lezíria das cheias e atravessa-se o rio através da ponte
Rainha D. Amélia (inaugurada em 1904), notável exemplo da denominada "Engenharia do Ferro". Esta estreita
ponte foi construída para o movimento ferroviário, sendo recentemente convertida para tráfego rodoviário.
P3 – 3. Almoço no restaurante “O Escaroupim”
Na chegada ao final da manha a Escaroupim, os turistas serão conduzidos para o restaurante local com
gastronomia tradicional associada ao rio. A carta deste restaurante é baseada nos produtos das estações e
naquilo que o rio dá. Destacam-se as enguias fritas ou em ensopado como especialidades da casa, bem como,
na época, o sável e a lampreia. A refeição com gastronomia específica destas comunidades, que dependem/
dependiam no essencial dos produtos do rio, é mais um momento de experiência que poderá ser aprofundado
com oportunidade de conversa com quem a confecionou.
P3 – 4. Visita ao Museu e à aldeia de “Escaroupim e o Rio”
Apos o almoço, o grupo começa por dirigir-se ao Museu, situado numa antiga escola da aldeia localizada no
concelho de Salvaterra de Magos, onde pode ficar com uma ideia geral e histórica da vivência e da comunidade
avieira de Escaroupim.
O atual Museu constrói um percurso expositivo que dá a conhecer a importância do rio Tejo e dos seus
afluentes, enquanto elemento de fixação humana e apresenta as atividades socioeconómicas que marcaram
das comunidades locais ao longo dos séculos.
Propõe-se em seguida um passeio pelas ruas de Escaroupim, visitando a Casa Avieira, no largo dos Avieiros
apreciando o rio, penetrando nos vários pontões palafíticos e observando as suas típicas embarcações (bateira
Avieira) quer no rio, quer em terra em manutenções. Este percurso será enriquecido com contactos e conversas
com protagonistas da comunidade local, através de uma mediação que facilita esse contacto e que evita que
o mesmo não se torne numa devassa para a comunidade local.
P3 – 5. Passeio de Barco com visita às Aldeias Avieiras de Palhota e Porto da Palha
O dia pode terminar com um passeio de barco, especialmente em épocas de clima mais adequada (primavera,
verão e início do Outono). Admite-se que este passeio de barco apenas tem sentido se acompanhado por
algum pescador, transformando-o num momento de compreensão do que foi a vida destas comunidades
piscatórias que se dirigiram para o Tejo em busca de recursos que escasseavam em determinados locais do
litoral. Recheado com as histórias de vida no Tejo que o pescador se disponha a transmitir ao grupo de turistas,
estes podem ainda descobrir as paisagens naturais das margens do rio Tejo, os seus mouchões e a sua
avifauna.
Este passeio poderá ainda ser acompanhado com a leitura de alguns textos que descrevem de forma literária,
a cultura Avieira (exemplo do Alves Redol no seu livro “Avieiros”).
No caso do dia centrado nas comunidades Avieiras, é possível fazer variar a vista inicial à aldeia das Caneiras
com visitas alternativas à Aldeia Avieira da Palhota, pequena aldeia do município do Cartaxo, constituída por
algumas casas de madeira, tipo palafitas, em duas filas paralelas ao rio. Por aqui chegou a viver Alves Redol,
grande escritor português que muito escreveu acerca do Tejo e das suas gentes; ou à Aldeia Avieira de Porto
da Palha (Azambuja), situada na quinta do Lezirão, cujo proprietário dava permissão para a construção de
barracas; chama-se assim pois era o porto onde se descarregava palha para as quintas.
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Circuito Turístico 2 – “Comunidades e manifestações culturais na Beira-Tejo”
Dia 1 – Aldeias Avieiras

❖ Viagem Santarém (ou outro ponto de
encontro) │ Caneiras – 7km (14min)/
(máximo 45minutos)
❖ Viagem Caneiras│Escaroupim
27,4km (36min)

–

❖ Viagem de Escaroupim│Santarém
(ponto de encontro) – 31,5km
(32min)

P
o

❖ Passeio
de
barco
Escaroupim│Palhota│Porto da Palha e
regresso a Escaroupim – 11,4km

Dia 2 – A Falcoaria Real nas margens do Tejo. Este segundo dia será dedicado a uma outra manifestação
tradicional inscrita no património cultural imaterial do vale do Tejo. Destino frequente da monarquia e
aristocracia residente em Lisboa, esta zona oferecia ambiente qualificado para atividades de lazer favoritas da
corte predominantemente associadas à caça. A Falcoaria, enquanto saber-fazer específico de maneio das
aves de rapina agrupadas pela designação de falcões, tornou-se durante as estadias da corte um passatempo
suplementar, que se mantém nesta região até ao presente.
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P4 – 1. Deslocação até à Falcoaria Real
A deslocação do grupo acompanhada por mediador até à Falcoaria Real, localizada em Salvaterra de Magos
(de acordo com o ponto inicial definido para o circuito dos dois dias), permitirá uma observação deste espaço
da zona de Bairro (quer pela margem norte, quer pela margem sul do rio Tejo), compreendendo as principais
características desta paisagem cultural, as vivências das suas gentes e a importância que a presença do rio
tem na sua atividade e nos seus modos de vida.
P4 – 2. Visita à Falcoaria Real
À chegada à Falcoaria Real o grupo de turistas depara-se com um edifício e um conjunto arquitetónico, que
apesar das influências, mantém algumas características que se repetem na região. Trata-se de um edifício do
século XVIII, de influência holandesa, cuja história está intimamente associada à história do Paço Real – Casa
de Campo da Coroa nesta vila ribatejana. Situada junto ao Tejo, envolvida por excelentes coutadas de caça,
próxima de Lisboa, era o local ideal para que a corte apreciasse uma das suas atividades favoritas: a caça.
Depois de um largo período de degradação, desde a partida da corte, este equipamento foi recuperado pela
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e volta a abrir as suas portas no ano de 2009.
A visita inclui uma apresentação do espaço, explicações e visionamento de filmes, permitindo descobrir o
mundo da Falcoaria desde o Neolítico até aos nossos dias, os motivos que conduziram ao aparecimento desta
arte, bem como, a sua importância na Vila de Salvaterra de Magos, que desde sempre reuniu condições
favoráveis para a realização de grandes caçadas.
Hoje residem permanentemente, neste equipamento, aves com características distintas que permitem a caça
de diferentes espécies. Assim a visita, que se prolongará até ao final da manhã, permite observar e
compreender o quotidiano destas aves em cativeiro e interagir com os detentores do saber-fazer em contexto
de maneio das aves.
P4 – 3. Almoço em Salvaterra de Magos
O almoço será marcado num restaurante com gastronomia regional, preferencialmente em Salvaterra de
Magos.
P4 – 4. Continuação da Visita à Falcoaria Real
A visita à Falcoaria Real retoma-se a seguir ao almoço para assistir ao treino da uma ave, com demostração
de voo em liberdade. Neste tipo de voo a ave mostra toda a sua perícia, na tentativa de capturar a "Falsa
Presa" lançada pelos falcoeiros, responsáveis pela sua aprendizagem - adestramento.
A tarde completa-se com a participação num workshop de falcoaria previamente preparado com a Falcoaria
Real em função das pretensões do grupo e das suas características, ou apenas workshops disponíveis e
regularmente oferecidos pela estrutura.
É possível que, de acordo com a programação oferecida pela Falcoaria Real, este dia seja completamente
ocupado com um curso de iniciação à Falcoaria, com uma duração que poderá prolongar-se entre as 9.30 e
as 18.30. “O Curso de Iniciação à Falcoaria procura transmitir aos formandos os conhecimentos básicos
necessários a uma iniciação correta nesta atividade. O formando irá aprender o fundamental ao processo de
treino de uma ave de presa desde a sua aquisição até à sua introdução na caça.”1

1

In https://www.falcoariareal.pt/pt/curso-de-iniciacao-a-falcoaria
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Circuito Turístico 2 – “Comunidades e manifestações culturais na Beira-Tejo”
Dia 2 – Falcoaria

❖ Viagem Santarém (ou, em alternativa, no
alojamento do grupo) │Salvaterra de Magos –
37,2km (38min)

Circuito Turístico 3 – “Campinos nos extensos pastos da Lezíria”
Este circuito pretende dar ao turista a oportunidade de compreender e de desenvolver uma experiência
imersiva nas terras da grande lezíria, extensa área plana onde a presença de gado – os cavalos, os touros
bravos e outro gado bovino marca de forma evidente a paisagem. A perceção da imensidão da paisagem e
das presenças de grandes propriedades cuja principal atividade económica se associa à ganadaria, passam a
ser os grandes vetores de interesse para esta imersão do visitante. Criar oportunidades de contacto do visitante
com as comunidades locais instaladas nos casais ou herdades e nos centros urbanos constitui o principal
propósito deste circuito.
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Coudelaria
da região

Fandango no Museu
Rural e do Vinho

Correaria
Equilusa

Companhia
das Lezírias

Dia 1 – Coudelarias e Equitação à portuguesa
P5 – 1. Visita a uma Coudelaria (no município da Golegã)
O dia começa por viagem desde o ponto de partida (que poderá ser Santarém ou qualquer alojamento da
região onde se encontre instalado o grupo de turistas) até uma coudelaria da região - sugere-se uma herdade
dedicada à coudelaria e localizada no concelho da Golegã, que pelas manifestações que contempla se tornou
a capital do Cavalo (assinala-se a hipótese deste programa ser enriquecido por uma visita à Feira Nacional do
Cavalo ou Feira da Golegã, quando esta se realiza, na primeira quinzena de Novembro, época de S. Martinho),
onde se localizam as coudelarias mais antigas, com prestígio significativo.
Neste espaço propõe-se uma visita às suas instalações, por forma a compreender e observar os espaços e as
atividades diárias associadas ao maneio e treinamento dos cavalos. Propõe-se uma explicação desenvolvida
sobre a raça Puro-sangue Lusitano, permitindo uma compreensão do reconhecimento que esta raça hoje tem
no domínio internacional e as suas ligações com outras coudelarias estrangeiras.
Pretende-se que os turistas interajam durante a vista diretamente com os proprietários e profissionais ligados
às coudelarias de forma a compreenderem os saberes-fazer e as manifestações tradicionais associadas à
ganadaria e à arte equestre.
P5 – 2. Almoço na Coudelaria
No fim da manhã e das visitas aos vários espaços da coudelaria propõe-se uma pausada refeição no campo,
nas instalações da coudelaria.
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P5 – 3. Assistir a um pequeno evento de arte equestre
A relevância que a arte equestre mantêm nos modos de vida das gentes da Lezíria, de que as coudelarias são
o seu fator valorizador, pela oferta que fazem de formação, de eventos e de participação em provas, nacionais
e internacionais, pode ser mais um elemento para o contacto de visitantes com a Lezíria do Ribatejo. Assistir
a um pequeno evento ou a um simples treino de arte equestre e conversar com pessoas que praticam esta
arte, ocupará os turistas no período a seguir ao almoço, em que o clima aperta mais nas temperaturas
(sobretudo na época de verão).
P5 – 4. Passeio a cavalo na Lezíria
Mais tarde, para os mais afoitos ou familiarizados com o Cavalo, sugere-se um passeio a cavalo pelos espaços
naturais de proximidade da Coudelaria e para os que preferirem uma aventura mais repousada oferece-se um
passeio de charrete.
Após o passeio a cavalo ou em charrete, acompanhados por um mediador que vai fornecendo informação
sobre o contexto paisagístico e humano da região, os turistas voltam à coudelaria para terminar a sua visita.

Circuito Turístico 3 – “Campinos nos extensos pastos da Lezíria”
Dia 1 – Coudelarias e Equitação à Portuguesa

❖ Viagem Santarém (ponto de encontro)│Golegã –
36,7km (41min)

Dia 2 – Campinos, Correarias e Fandango
P6 – 1. Visita à Companhia das Lezírias
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A manhã será totalmente ocupada por uma visita e tempo passado nas explorações que integram a Companhia
das Lezírias. Esta é a exploração agropecuária e florestal de maior dimensão (cerca de 5.000ha) no espaço
nacional, incluindo diversas unidades, a Lezíria de Vila Franca de Xira, a Charneca do Infantado, o Catapereiro
e os Pauis (Magos, Belmonte e Lavouras). A sua proximidade aos rios Tejo e Soraia oferecem características
edafo-climáticas favoráveis às várias explorações: pastagens, arrozais, vinho, olival e milho, montado e cortiça.
P6 – 2. Almoço na Companhia das Lezírias
Almoço com prova gastronómica de vinhos e azeites.
P6 – 3. Visita a uma Correaria
A tarde será passada na Correaria Equilusa, em Marinhais (Salvaterra de Magos), uma oficina/atelier 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 Sr. Marco, assistindo e eventualmente participando na 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.
P6 – 4. Visita ao Museu Rural e do Vinho de Cartaxo e ensaio de Fandango
Em seguida será feita uma visita ao Museu Rural e do Vinho do Cartaxo com uma prova gastronómica que
antecede uma apresentação comentada de um grupo folclórico local, ensinando os passos e as variantes de
coreografia do Fandango.
Após esta visita, o grupo dirigir-se-á para uma associação local onde possa participar num ensaio ou encontro
de fandango. Será um fim de tarde de convívio e de interação com os elementos do grupo folclórico em
presença, podendo culminar com a participação dos turistas nas danças, acompanhados por elementos do
grupo que introduzem passos e coreografias simplificadas desta forma de manifestação popular festiva.

Circuito Turístico 3 – “Campinos nos extensos pastos da Lezíria”
Dia 2 – Campinos, Correarias e Fandango
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❖ Viagem Santarém (ponto de
encontro)│Samora Correia
60,2km (42min)

❖ Viagem
Correia│Marinhais
(32min)

-

Samora
23,0km

❖ Viagem Marinhais│ Cartaxo 18,3km (24min)
❖ Viagem Cartaxo│Santarém
(ponto de encontro) - 21,8km
(21min)
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