Cais palafítico da Carrasqueira – Alcácer do Sal

ROTA DA CULTURA AVIEIRA

VIAGEM PELA CULTURA AVIEIRA DO TEJO E DO SADO - Programa de 7 dias
A não perder: Explore o cais palafítico da Carrasqueira, lugar único no mundo e descubra a avifauna local.
Dicas: Desfrute de um passeio a bordo de uma bateira, a embarcação típica avieira, ao longo do rio Tejo.
Dia 1 - 40 km
10h - Início de itinerário com visita à aldeia avieira do Porto da Palha e aldeia avieira da Palhota.
13h - Almoço regional. Perto do Cartaxo, descubra a igreja matriz de Pontével, conheça a história da doçaria
tradicional e prove uma caspiada de Cartaxo, numa pastelaria local.
17h - Final de tarde em Santarém, a Capital do Gótico onde pode conhecer a lenda da Torre das Cabaças e
desfrutar de um passeio pelo centro histórico.
20h - Jantar e alojamento em Santarém.
Dia 2 - 100 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Na Golegã, desfrute de um passeio de birdwatching, na Reserva
Natural do Paúl de Boquilobo, e visite a Casa-Estúdio Carlos Relvas.
13h - Almoço de gastronomia tradicional. Descubra o Centro Regional de Artesanato da Chamusca, com peças
em cortiça. Em Alpiarça, visite o Museu Casa dos Patudos e conheça a aldeia avieira de Patacão.
18h - Fim de tarde com prova de vinhos, numa adega local.
20h - Jantar com pratos típicos regionais, como sopa de castanhas e bolo de sardinha. Alojamento em
Alpiarça.

Dia 3 - 40 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Almeirim, desfrute de um passeio de bicicleta ou BTT. Já em
Salvaterra de Magos, visite um enoturismo local e conheça a Olaria de Muge.
13h - Almoço e doçaria regional, como arroz doce e broas. Ainda em Salvaterra de Magos, visite o Museu
Escaroupim e o Rio e a aldeia avieira de Escaroupim.
16h - Passeio de bateira no rio Tejo, uma embarcação típica avieira.
20h - Jantar e alojamento em Salvaterra de Magos.
Dia 4 - 40 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Salvaterra de Magos, visite o histórico Celeiro da Vala Real
e o Edifício do Cais da Vala, onde se encontra o Museu do Rio, com foco na paisagem natural ribatejana.
13h - Almoço regional. Conheça também a arte da falcoaria, Património Imaterial e Cultural da Humanidade,
na Falcoaria Real. Já em Benavente, visite a Aldeia do Peixe.
17h – Fim de tarde em Coruche, aprecie o centro desta vila ribatejana e admire a paisagem circundante.
20h - Jantar e alojamento em Coruche.
Dia 5 - 100 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Coruche, visite o Observatório do Sobreiro e da Cortiça.
Descontraia com passeio de balão de ar quente ou refresque-se com uma aula de ski aquático.
13h - Almoço de gastronomia regional. Em Vendas Novas, visite o Museu da Escola Prática de Artilharia.
17h - Descubra o miradouro no castelo de Alcácer do Sal e prove a tentadora doçaria regional de mel e
pinhão, as pinhoadas.
20h - Jantar e alojamento em Alcácer do Sal.
Dia 6 - 70 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Perto de Alcácer do Sal, na Reserva Natural do Estuário do rio Sado,
visite o local único na Europa, o Cais Palafítico da Carrasqueira e da Comporta.
13h - Almoço regional. Ainda na Comporta, visite o Museu do Arroz. Em Grândola, relaxe ou aventure-se
numa aula de windsurf na praia do Carvalhal.
17h - Em Grândola, visite numa adega local com degustação de vinhos e licores.
20h - Jantar e alojamento em Grândola.
Dia 7 - 160 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Grândola, conheça a Casa Frayões Metello e descubra o
monumento megalítico dólmen da Pedra Branca, onde foram encontrados diversos esqueletos, rodeados de
abundante espólio arqueológico, como vasos de cerâmica, pontas de setas e lâminas em sílex.
13h - Almoço regional, com ensopado de enguias ou choco frito. Desfrute de percurso pedestre e
birdwatching no Cais do Peixe ou de uma aula de windsurf, na lagoa de Santo André.
17h - Fim de itinerário em Santiago do Cacém. Prove o bolo de Santiago, uma doçaria local e passeie pelo
centro histórico da cidade.

Aldeia Avieira de Escaroupim – Salvaterra de Magos

