Ass.de Defesa do Ambiente
Alameda 25 Abril, Nº11
Miratejo
2855-Corroios

Na Rota dos Avieiros
== PROGRAMA ==
Caminhada nº: 122
LOCAL: Salvaterra e Cartaxo.
TEMA: Na Rota dos Avieiros
DATA: 15 de setembro de 2018

Iremos caminhar pela lezíria e procurar apreender alguma informação sobre as comunidades
piscatórias que no Inverno se deslocavam da região de Vieira de Leiria para esta região afim
de subsistir durante um período em que não se podia ir ao mar e que, com o tempo, acabaram
por aí se instalar; segundo estudos efetuados através de registos de entradas de doentes no
Hospital de Santarém, o fluxo migratório inicia-se em meados do século XIX.
Este movimento e instalação de pessoas na margem do Tejo, em locais favoráveis à pesca,
originou um modo de estar e de viver a que hoje chamamos “cultura Avieira”, a qual se
identifica pelas casas palafíticas, pelos barcos, artes de pesca e pela gastronomia.
Hoje em dia, são poucas as pessoas que ainda têm como modo vida a pesca no rio. No
entanto, ainda restam alguns pescadores que retiram o seu sustento do rio, seja através da
pesca ou no turismo, esta nova indústria que aos poucos se vai instalando.
Criou-se o Museu de “Escaroupim e o Rio” que tenta manter viva a memória das várias
comunidades ribeirinhas do Tejo, um lugar de afetos, um local de encontro e preservação de
tradições e memórias.
Ainda teremos oportunidade de visitar a Palhota, uma aldeia Avieira, também situada nas
margens do rio, onde se instalaram os “nómadas do Tejo”, como lhes chamou Alves Redol, que
aí se instalou durante alguns meses e com eles conviveu, para escrever o seu livro “ Os
Avieiros”, o qual retrata a vida destes pescadores que ali viviam nas suas casas palafíticas.
HORÁRIO/PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07h30 – Encontro Moinho de Maré;
07h45 – Partida;
08h00 – Paragem Sete Rios;
08h15 – Paragem Portela;
09h30 – Início da caminhada;
13h00 – Fim da caminhada;
15h00 – Passeio no Tejo;
17h45 – Regresso;
!9h00 – Chegada a Corroios.

PERCURSO:
A caminhada inicia-se na proximidade da aldeia de Escaroupim, seguindo por um estradão com sombras até
atingirmos a via-férrea, por onde teremos de caminhar cerca de 200 metros (requer a atenção dos participantes).
Devem ser atendidas as indicações da organização. De seguida, passaremos a ponte rodoviária Rainha D. Amélia
que possui uma parte pedonal e bonitas perspetivas sobre o rio.
De seguida, subimos o dique que protege as povoações ribeirinhas dos «humores» do Tejo. Terminamos na
praia da Valada. O percurso não tem subidas ou descidas acentuadas.

INFORMAÇÕES ÚTEIS:
Trata-se de um percurso sem dificuldades, contudo nesta região o calor é normalmente intenso, pelo que se
aconselha os participantes a levarem água e algo para comerem durante a caminhada. O percurso na via-férrea é
curto, sem dificuldades de maior, contudo devem ser tomadas as precauções necessárias. Devem ser atendidas
as indicações da organização.
Após o almoço, iremos fazer um passeio de barco no Tejo, partindo da Valada e seguindo em direção a
Escaroupim, onde teremos uma visita guiada ao Museu local, com uma passagem pela Torre das Garças
(pequena ilha fronteira a Escaroupim) onde vivem várias espécies de aves. Depois, retornamos ao barco,
passando pela ilha dos cavalos e seguindo ate à aldeia da Palhota onde também teremos uma visita guiada.
Subiremos o rio e terminaremos na Valada, onde nos espera o autocarro.
Não há obrigatoriedade em participar na visita/passeio de barco. Quem quiser, poderá optar por ficar na praia da
Valada enquanto decorre o passeio no Tejo (que tem uma duração de, aproximadamente, duas horas e o custo de
20 €. Este valor não está incluído no preço da caminhada). Existe um café com esplanada junto à praia onde se
podem comprar sandes e outros “acepipes” (pataniscas, empadas, rissóis, peixinhos da horta, sopas e bebidas).
O farnel fica no autocarro. Quem pretender dar um mergulho no rio, não esquecer o fato de banho.
Quando fizer a inscrição deve indicar se não quiser participar no passeio de barco.

ACONSELHA-SE:
O/a caminheiro/a deverá adaptar a sua indumentária de acordo com o estado do tempo. Convirá levar alguma
proteção solar, designadamente, chapéu/boné, protetor solar, água, assim como alimentos para comer durante o
trajeto. Além disso, o uso de roupa e calçado confortáveis são muito importantes. Durante o percurso, devem ser
atendidas as indicações do guia. Não há possibilidades de abastecimento de água durante o percurso.

GRAU DE DIFICULDADE:
De acordo com as caraterísticas do percurso, considera-se que o grau de dificuldade global é “fácil”; não existem
descidas ou subidas acentuadas. A totalidade do percurso é de 9.2 km.

Inscrições: caminhadas@grupoflamingo.org (nome completo, NIF e telemóvel de contato)
Data limite de inscrições: 12 de setembro de 2018.
CUSTOS DA ATIVIDADE: A comparticipação na atividade será de 18€ (inclui prospeção, transporte e seguro) +
20 € (passeio de barco). O custo do passeio de barco não está incluído no preço da atividade.

CONTATOS TELEFÓNICOS DURANTE A ATIVIDADE: Jorge Cereijo (968 573 755); António Almeida
(968 917 755) e Teresa Santos (963 627 384).
Telefones de emergência: INEM-112; GNR - 261 249 500; Bombeiros de Salvaterra de Magos – 263 504 463
IMPORTANTE: Trata-se de uma atividade da responsabilidade do Grupo Flamingo-Associação de Defesa
do Ambiente, ONGA - Regional, com o Estatuto de Utilidade Pública, pelo que é obrigatório ser-se
associado para poder participar nesta caminhada. Por razões alheias à organização, este programa
pode ser parcial ou totalmente alterado.

Mapa da atividade a realizar em 15 de setembro de 2018 – Do Escaroupim à Valada do Ribatejo

https://www.tsf.pt/vida/interior/escaroupim-e-palhota-mantem-vivas-as-tradicoes-dos-avieiros-do-tejo-3322186.html

