
SPGL – DEPARTAMENTO DE PROFESSORES E EDUCADORES APOSENTADOS 

 

Conhecer Salvaterra de Magos, a 

Aldeia Avieira de Escaroupim e o Rio 

Mágico – Tejo 

 

10h00 - partida de Lisboa/Sete-Rios em direção às lezírias do Tejo até Salvaterra de Magos. 

Nesta localidade existiu, no séc. XVIII, um palácio real, a casa de campo da coroa, utilizado quando a 
corte real se deslocava a esta região para apreciar uma das suas atividades favoritas prediletas, a caça. 
Esta região foi cenário de grandes caçadas com falcões e por isso aqui foi fundada a Falcoaria Real 
Portuguesa. Em 2010 esta atividade foi reconhecida pela UNESCO como 
Património Cultural e Imaterial da Humanidade. Visita da Falcoaria Real 
acompanhada por um técnico falcoeiro. De seguida, visitaremos a 
Capela do antigo Paço Real de Salvaterra.  

13h - Almoço no restaurante Zé do Moinho. 

Pela tarde, conheceremos a cultura Avieira de Escaroupim no Museu 
etnográfico "Escaroupim e o Rio", que nos dá a conhecer a importância do Rio 
Tejo e seus afluentes, enquanto elemento de fixação humana. Teremos também 
a possibilidade de visitar uma casa típica Avieira. 

O nosso percurso termina com um passeio de 2h30 pelo Rio Tejo, onde 
podemos observar a fauna e flora da região. Um passeio entre canais e ilhas, 
lugares únicos como a Ilha das Garças, a Ilha dos Cavalos, a Ilha dos Amores, até 
ao "Porto da Palha" e ao "Mouchão da Casa Branca", a ilha onde podemos ver, em estado selvagem, os 
potros Lusitanos da Coudelaria de Alter Real. Poder assistir, no entardecer, ao regresso das Garças-
Boieiras à Ilha das Garças, é simplesmente maravilhoso.  

Cerca das 19h, regresso a Lisboa.  

 

29 de Setembro 

Preço – 60€ - inclui: transporte, seguro de  

viagem, almoço, visitas conforme programa e 

passeio de barco. 

INSCRIÇÕES ATÉ 24 DE SETEMBRO 

- O passeio é aberto aos sócios do SPGL e respetivos acompanhantes e 
sujeito a inscrição prévia. 
- As inscrições decorrem até 24 de setembro. Deve preencher a ficha de 
inscrição e enviá-la para spgl@spgl.pt.  

- O passeio será realizado cumprindo todas as recomendações da DGS. 

É obrigatório o uso de máscara e asseguramos que seja mantida a 

distância social. 

- Para mais informações poderá contactar o dirigente Bráulio Martins 
pelo tlm. 960 202 007 ou email: brauliolmartins@gmail.com 
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