RIO MAIOR, muito para descobrir!
Aqui encontram-se a paisagem serrana e a zona do Bairro
Ribatejano, um espaço privilegiado entre a Região do Vale do Tejo e
o Litoral Oeste de Portugal. O potencial turístico do concelho está,
sobretudo, associado ao carácter rural da sua vivência passada e à
sua integração no Parque Natural das Serras d'Aire e Candeeiros,
onde por vezes o cultural e o ambiental se associam de modo exemplar.
O nosso cirandar por Rio Maior inicia-se na CASA
SENHORIAL D EL REI D. MIGUEL, onde está
exposto o espólio da Villa Romana de Rio Maior, e
peças recolhidas noutros pontos do concelho e que
ilustram um pouco da sua história. O imóvel sempre
foi conhecido por Casa de D. Miguel por se saber
que o rei aqui estacionou no período conturbado da
Revolução Liberal.
Depois, seguimos para as SALINAS NATURAIS DE
RIO MAIOR, uma maravilha da natureza e únicas no
interior de Portugal, encaixadas num vale tifónico no
sopé da Serra dos Candeeiros, em pleno Parque
Natural das Serras de Aire e Candeeiros. A
interrogação natural de quem visita local é saber
como, inesperadamente a cerca de 30 km do mar e
ocultas pelas encostas circundantes, rodeadas de
vinhas e terras de cultivo, surgem as Salinas.
Chegada a hora, o almoço espera-nos no Restaurante “Cooperativa”
que pretende “recriar alguns pratos perdidos, do tempo dos avós” na
ALDEIA DE CHÃOS E TERRA CHÃ. Aqui nasceu em 2001
a Cooperativa Terra Chã que assume um papel importante na
divulgação e valorização do património ambiental, paisagístico e
cultural, promovendo a recuperação e revitalização das estruturas do
património rural das quais destacamos as cisternas, as covas do
bagaço, as Artes e Ofícios (Oficina de Tecelagem), o rebanho
comunitário.
Inscrição: 60,00€ (Provisório)

Pagamento no ato da inscrição. Lugar atribuído pela ordem de
pagamento. Mínimo de 40 inscrições até 17 de março, se antes não esgotarem os
lugares disponíveis.

Inclui: Transporte Bus, entradas nos locais visitados, almoço e seguro AP
Grupo.

Anulação da inscrição: A desistência ou anulação da inscrição não dá
direito a reembolso do valor pago, exceto se, conjuntamente, estiver garantido o
número mínimo de 45 inscrições e o lugar for reocupado.
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