
Terra Chã 
Uma ideia e uma prática de 
Desenvolvimento Integrado Chãos

Concelho de Rio Maior

Visitar a Terra Chã é aprender como uma cooperativa 
contribui para o desenvolvimento do  seu território, 
Aldeia de  Chãos, a partir dos recursos que soube 
valorizar, organizar e comercializar.

Localizada na Serra de Aires e Candeeiros, a oferta 
turística  é  muito variada.

As  visitas guiadas à  Gruta das Alcobertas, explorada 
pela própria cooperativa, é uma experiência única, 
acompanhada pelo Guarda da Natureza António 
Frazão, Presidente da Cooperativa Terra Chã.

“Pastor por um Dia” propõe-nos  acompanharmos 
um rebanho de cabras com o respetivo pastor. Este 
rebanho dá  um importante contributo  ecológico 
para a gestão dos habitats,  conservação da 
natureza e biodiversidade. As cabras,  ao comerem 
os matos,  criam  condições para que  a gralha de 
bico vermelho tenha espaço para se alimentar, 
assim como permite o  desenvolvimento das  
orquídeas selvagens. O rebanho também contribui 
para a criação  de faixas de descontinuidade na 
prevenção de fogos rurais.  

Uma visita a Chãos  não pode deixar de incluir o 
restaurante panorâmico “Terra Chã” onde se pode 
deliciar com   os produtos e sabores da Serra de 
Aires e Candeeiros. 

A melaria comunitária e o Centro de Tecelagem de 
Chãos  rematam esta visita lembrando que ao 
comprar Queijo de Cabra Serrana, "Terra Chã Natur", 
está a ajudar os ecossistemas locais.

26 set. 2022
Programa
Ponto de Encontro - Cooperativa 'Terra Chã
9h30 / 10h00 Saberes de Aldeia 
Experiências de Saberes da Aldeia e Pastorícia 
Percurso com Rebanho Comunitário - até a cumeada da serra

11h30 Merenda dos Pastores

12h00 Interpretação da gruta de Alcobertas
(+ \- 40 mnt) - 210m no interior da terra
(Máximo 20 pessoas cada entrada) 

13H15 Almoço

15H15 Partida para Brotas

https://goo.gl/maps/fpBtBr2i8N9xzitQ8

- Proporcionar às associadas da Animar 
aprendizagens nas várias vertentes do TBL;

- Promover a oferta de produtos de TBL das 
associadas;

- Incentivar e aprofundar conceitos e práticas de TBL 
em articulação com o Desenvolvimento Local e 
Economia Social e Solidária.   

Objetivos:

- Técnicos/as das associações com intervenção na área do Turismo;

- Formadores/as, estagiários/as e agentes de desenvolvimento 
local. 

Destinatários: 

Inscrições AQUIhttps://forms.gle/33kyk8cWqoieNDRu8
Organização:

Apoio Local:


