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Coruche. Para onde quer que as atenções se virem, as cores do montado, 
dos campos agrícolas e do rio estão sempre presentes, numa aguarela em que ressaltam 

pontos dourados, verdes e azuis. Coruche é extenso e simpático, com clima mediterrânico, 
marcado pelos odores das flores silvestres e pelos sons das aves da várzea.

Um passeio a pé pelas ruas das vilas e aldeias do concelho é a melhor forma de conhecer 
Coruche, ou então perca-se na vastidão das áreas de montado de sobreiro e pinheiro, 

tendo como pano de fundo a planície agrícola do vale do rio Sorraia.

Depois dos encantos da paisagem, os aromas e sabores da cozinha tradicional ribatejana. 
Cardápio confecionado com carnes bravas de toiro e vitela, peixes do rio, arroz, 

pinhões e outros produtos da terra.

Visitar Coruche é visitar uma das regiões mais inspiradoras de Portugal. 
Por entre locais de grande interesse ecológico, ricos em biodiversidade, caminhe por séculos 

de tradição, ainda hoje intacta. Conheça também o artesanato que os artífices da região 
manufaturam e que se manifesta 

na cestaria, nos têxteis e nos trabalhos com cortiça e com barro.

O património construído é outro ponto de interesse. A arquitetura das casas, as igrejas, 
o Museu, os núcleos museológicos, o Observatório do Sobreiro e da Cortiça revelam 

excertos da alma coruchense e contribuem para a singularidade deste destino.

Recomenda-se também a prática de desporto ao ar livre. Aqui podem ser encontradas 
condições excecionais para a prática do BTT, da caminhada, do trail running, da canoagem, 

da caça, da pesca e de muitas outras atividades.

Este concelho espera por si, todo o ano.

turismo de coruche
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O Observatório do Sobreiro e da Cortiça é um 
edifício singular, único no país, revestido a cortiça 
no exterior e no interior do auditório. Foi desenhado 
pelo arquiteto Manuel Couceiro como homenagem 
ao sobreiro, árvore de Portugal.

Foi encontrado em Coruche o mais antigo sino  
de Portugal, datado do séc. XIII, visitável no 
Museu Municipal de Coruche.

Lenda. Este é um território de 
muitas corujas. Diz a lenda que 

o primeiro rei de Portugal, em 
passagem por este território,  

terá dito: a partir de agora vai 
chamar-se Coruche.

Coruche é a Capital Mundial da Cortiça.  
No concelho é extraída 8% da cortiça nacional.  
Nas unidades fabris de Coruche produzem-se 5 milhões de rolhas de cortiça por dia.

A entrada a sul da vila  
sede do concelho faz-se por  

sete pontes em apenas 3 kms, 
numa experiência única de cor 

entre o amarelo  
e o vermelho-escuro sobre  

o rio Sorraia.

coruche

CHEGAR A CORUCHE 
EM VEÍCULO PRÓPRIO
Coruche situa-se no distrito de Santarém  
e dispõe de um excelente leque de opções 
rodoviárias. 
De Lisboa (78km)
• Entre na ponte Vasco da Gama (IP1)  
   em direção a Sul;
• Saia em direção a Porto Alto/Alcochete (IC 3);
• Continue em direção a Porto Alto (IC 3);
• Travessia de Campo de Tiro de Alcochete;
• Siga à direita em direção a Coruche (N119);
• Na rotunda, saia na segunda saída em
  direção a Coruche;
• Travessia de Foros de Almada (N119);
• Na rotunda, saia na terceira saída em
  direção a Coruche (N114).

 Do Porto (288km)
• Apanhe a  A1 em direção a Lisboa;
• Saia em Santarém, Saída 5;
• Apanhe o IC10 Almeirim/Coruche;
• Saia na saída para Coruche (N114).
 
De Faro (275km)
• Apanhe a Estrada Nacional 125;
• Entre no IC1;
• Apanhe o IP1/E01;
• Continue para a A13/IC11;
• Saia para a N119 - Foros de Almada;
• Travessia de Foros de Almada (N119);
• Na rotunda, saia na terceira saída
   em direção a Coruche (N114).

CHEGAR A CORUCHE 
EM TRANSPORTE PÚBLICO
Coruche é servida pela Rede de Expressos, 
com vários autocarros a chegar diariamente 
ao concelho, vindos de Lisboa e Santarém. 
Dispomos também de uma excelente rede 
regional com chegada e partida para vários 
pontos do concelho e do distrito.
 
Para horários dos expressos consulte 
www.rede-expressos.pt
Para horários dos transportes regionais 
consulte www.ribatejana.pt
 
Terminal Rodoviário de Coruche
Website: www.ribatejana.pt
E-mail: sede.ribatejana@rodest.pt
Contact center: 707201371
Telefone: +351 243108914
Morada: Rua Dr. Virgílio Pais do Amaral - 
Coruche
GPS: 38°57’38.9”N 8°31’11.2”W 
(Google Maps: www.goo.gl/EDwfTi)

curiosidades
sobre coruchecomo chegar

a coruche
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Coruche é a sede de um dos maiores municípios de Portugal, com 1115,70km2 de área e apro-
ximadamente 20 000 habitantes, subdividido em seis freguesias. O concelho é limitado a norte 
pelos municípios de Almeirim e Chamusca, a nordeste por Ponte de Sor, a leste por Mora, a 
sueste por Arraiolos, a sul por Montemor-o-Novo e pela fração secundária do Montijo, a oeste 
por Benavente e a noroeste por Salvaterra de Magos.
Abundante em recursos naturais, o vale do rio Sorraia apresenta ocupação humana desde 
o Paleolítico, ainda que os registos arqueológicos mais continuados apenas se conheçam a 
partir do Neolítico, com o dealbar da agricultura e a sedentarização das antigas sociedades 
camponesas.
Grosso modo enquadrável no 4.º e 3.º milénios a.C., o conjunto megalítico de Coruche localiza-
-se no extremo sudeste do concelho e é composto por cerca de três dezenas de monumentos, 
intervencionados na década de 30 do século XX. Os objetos encontrados nestas construções 
associam-se ao culto dos mortos das antigas sociedades camponesas.
Igualmente os romanos deixaram marcas no vale do Sorraia, sugerindo um povoamento con-
centrado junto ao rio e uma ocupação rural intensa entre os séculos I e V d.C. Enquanto via de 
comunicação por excelência, a navegabilidade do rio possibilitou a comercialização e trans-
porte de produtos entre regiões. Com efeito, a capacidade de carga assegurada pelos navios 
romanos permitiu custos mais baixos e maior rapidez no transporte, rentabilizando grande 
parte dos produtos agrícolas que por terra não poderiam ser comercializados.
A construção de uma fortificação no monte sobranceiro à vila de Coruche pode remontar ao 
período de domínio mouro, sendo certo que a sua localização assumiu particular importân-
cia estratégica no âmbito do longo processo da Reconquista Cristã. A posição geográfica de  
Coruche, entre as cidades de Santarém, Lisboa e Évora, garantia um posto de observação privi-
legiado de controlo do vasto território que se estende a Sul. 
D. Afonso Henriques conquistou o castelo de Coruche em 1166, sendo entregue a manutenção 
deste espaço, em 1176, à Ordem Militar dos Freires de Évora ou Ordem Militar de São Bento.  
O primeiro foral da vila de Coruche foi outorgado por D. Afonso Henriques em 26 de maio de 
1182, segundo o modelo do foral de Évora, confirmado por D. Sancho I, em 1189, e por D. Afonso 
II, em 1218, mantendo-se até D. Manuel, quando este, no século XVI, procede à reforma dos forais.

Descarregue através desta ligação o mapa turístico de Coruche em formato PDF: www.goo.gl/N4GX1l

História de Coruche

l u g a r e s
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No monte sobranceiro à vila, no local onde outrora se levantava um 
castelo que foi cenário de frequentes escaramuças entre muçulma-
nos e cristãos, aquando da Reconquista, ergue-se a Ermida Nossa  
Senhora do Castelo. Segundo a tradição oral foi fundada por D. Afonso 
Henriques, conservando-se nela um retrato deste rei. Sofreu, ao longo 
dos anos, vários restauros, apresentando-se hoje, airosa e atraente, 
com o seu pequeno templo e torre debruados a azul-ferrete, próprio 
da região. Do miradouro avista-se um deslumbrante panorama sobre 
a várzea, numa planície a perder de vista, onde os campos do Sorraia 
se desdobram em tons de verde e oiro até à linha do horizonte.
      GPS 38°57’32.6”N 8°31’41.8”W (Google Maps: www.goo.gl/ZjohXI)

Templo quinhentista, de uma só nave, com coro alto suportado por 
quatro colunas simples e no qual se encontra um órgão de tubos com 
a data de 1803, assinado pelo conhecido organeiro português Antó-
nio Xavier Machado Cerveira. O altar-mor não tem arco do cruzeiro e  
ostenta ao centro a imagem da padroeira, Nossa Senhora da Conceição.
No final do século XVIII foi construído de raiz o edifício do hospital ados-
sado à igreja, tendo-se realizado em simultâneo obras na fachada do 
templo. Até esta data a entrada principal era voltada para a Rua da Mi-
sericórdia, encontrando-se atualmente entaipada. Entre 1803 e 1958 a 
condição de matriz esteve na igreja da Misericórdia, dado o estado de 
ruína da igreja medieval de São João Batista, localizada na praça, possi-
velmente decorrente do terramoto de 1755.
      GPS 38°57’31.9”N 8°31’33.0”W (Google Maps: www.goo.gl/RAC6bW).

Esta igreja tem defronte um cruzeiro seiscentista. 
Templo de uma só nave, apresenta azulejos de 
vários tipos do século XVII, donde se destacam 
uns em azul e amarelo, representando meninos 
alados tocando tambor, trombeta e viola, caça-
dores, carrancas e vários animais. Destacam-se 
ainda duas pinturas sobre madeira, quinhentis-
tas, figurando Santa Luzia e Santa Bárbara.

Templo antigo, mencionado nos mais remotos documentos medievais 
da vila, foi doado por D. Afonso III ao Mestre de Avis por documento de 5 
de novembro de 1286. O seu orago é o popular Santo António de Lisboa, 
mas esteve, primeiramente, sob a proteção do Arcanjo São Miguel. Tem 
nave única, totalmente revestida de azulejos tipo «padrão» do século 
XVII em azul e amarelo, púlpito e arco do cruzeiro simples. Num dos 
altares laterais encontra-se o antigo orago. O altar-mor é simples, com 
o padroeiro ao centro e outras imagens a ladear. A capela-mor é de 
cobertura em abóbada, com vários quadros pintados a óleo.

Templo da extinta Santa Casa da Misericórdia da Vila Nova da Erra, a 
igreja de São Mateus, de estilo românico, apresenta na fachada um 
portal retangular sobrepujado por uma janela para iluminação do coro 
alto. Por cima da janela, num nicho, encontra-se uma Virgem, de pedra 
grosseira, do século XVI. No interior da igreja existe um painel de azule-
jos tipo «mudéjar» do século XVI e uma pia de água benta que, em vez 
de coluna, possui uma figura de pedra (século XIX) de quase total rele-
vo, com os braços cruzados acima da cabeça, sendo eles que susten-

tam a taça, também de pedra (século XVI). Esta peça é popularmente chamada de «Erra Velha».

Esta igreja de cariz marcadamente rural e a fazer lembrar as suas congé-
neres alentejanas, apresenta um batistério simples de cobertura cupulada.  
Encontra-se implantada no local onde, em tempos muito recuados, poderá 
ter existido algum templo pagão. Com efeito, ali se achou uma árula votiva 
recolhida no Museu Lapidar do Seminário de Évora e atualmente em expo-
sição no Museu Municipal de Coruche. A sua inscrição reflete o cumprimen-
to de um voto feito a uma divindade que se pensa ser Carneus, pro tetora de 
rebanhos e de pastores. Entretanto, sabe-se que em 1726 ali existia ainda, 

embora muito arruinada, uma pequena ermida quase toda feita em terra, junto à atual igreja.

Sabe-se que o padroado desta igreja da invocação do primeiro bispo de 
Roma foi doado ao Mestre da Ordem de Avis por D. Afonso III. Tem nave 
única e as paredes laterais revestidas de azulejos azuis e amarelos tipo 
«padrão» do século XVII, assim como a empena e o intradorso do arco 
do cruzeiro. A nave apresenta cobertura de madeira e numa das suas 
paredes está adossado um púlpito de finos balaústres renascentistas. 
O altar-mor é de talha grosseira tendo, ao centro, num nicho, a imagem 
do orago. O frontal do altar apresenta um painel de magníficos azulejos 

com a imagem de São Pedro rodeada de arbustos, flores e aves, assemelhando-se a tecido.  
O teto da capela-mor, sob a forma de cúpula, está também graciosamente decorado.

Ermida Nossa Senhora do Castelo | Coruche

Igreja da Misericórdia | Coruche

Igreja de Santa Ana | Santana do Mato

Igreja de Santo António | Coruche

Igreja de São Mateus | Erra

Igreja de Santa Justa | Couço

Igreja de São Pedro | Coruche

GPS 38°57’24.0”N 8°31’45.2”W (Google Maps: www.goo.gl/iAAXfR)

GPS 38°52’32.9”N 8°23’49.8”W
(Google Maps: www.goo.gl/efde6w)

GPS 38°57’33.7”N 8°31’34.3”W (Google Maps: www.goo.gl/KYDMlY)

GPS 38°59’57.9”N 8°17’38.4”W (Google Maps: www.goo.gl/wfGXBJ)

GPS 38°59’48.5”N 8°26’53.4”W (Google Maps: www.goo.gl/DXw74V)
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O açude tem como um dos principais objetivos 
maximizar a manutenção de um plano de água na 
frente ribeirinha do rio Sorraia. Pretende-se tam-
bém intensificar e potenciar as atividades despor-
tivas piscatórias, uma vez que a pista de pesca no 
rio Sorraia se constitui como uma das melhores a 
nível nacional e mundial. 
Para além da atratividade turística potenciada pela 
pesca, podem ser valorizadas outras práticas des-
portivas como a canoagem, o remo, os passeios de 
barco ou os desportos de natação.
O açude assegura também as condições de mi-
gração dos peixes, através da incorporação de um 
dispositivo de passagem (escada de peixes), que 
pode ser visitado sob marcação prévia.

O rio Sorraia nasce na freguesia do Couço e resulta da junção de duas ribeiras, a ribeira de Sor e 
a ribeira de Raia. É o afluente português do Tejo com maior bacia hidrográfica, aproximadamente 
7730km2, recebendo várias ribeiras ao longo do seu curso, sendo as principais as ribeiras de 
Erra, de Divor e de Juliano.
Teve ao longo dos tempos um papel vital para a região. Romanos e mouros aqui se fixaram, 
usufruindo dele para a prática da agricultura e como meio de comunicação, para exportar os 
produtos cultivados nas férteis terras do Vale do Sorraia, onde desenvolveram engenhosos 
sistemas de irrigação que chegaram aos nossos dias.
Abundam no rio Sorraia várias espécies, nomeadamente bogas, carpas, barbos e bordalos, ten-
do-se desenvolvido em toda a zona a pesca artesanal de rio. Esta riqueza piscícola tornou-o 
também num local privilegiado para a prática da pesca desportiva, sendo considerado um dos 
melhores pesqueiros nacionais e mundiais.

Ponte de Santa Justa, junção da ribeira de Sor e da ribeira de Raia, 
GPS 38°59’43.3”N 8°17’13.9”W (Google Maps: www.goo.gl/mR7qUg)
Atividades:  
Descida do rio Sorraia em canoa. Informação em www.descidasdosorraia.pt / buzios@buzios.org.pt / 
+351 919638575
Pista de pesca de Coruche,     GPS 38°57’22.6”N 8°31’42.2”W (Google Maps: www.goo.gl/mFoi8v)
Pista de pesca de Santa Justa,     GPS 38°59’54.6”N 8°18’03.0”W (Google Maps: www.goo.gl/sVrOkX)

Rio Sorraia

Símbolo por excelência da autoridade municipal e do poder concelhio, o primitivo pelourinho 
quinhentista situava-se no largo fronteiro ao edifício dos Paços do Concelho. Desmancha-
do por volta dos anos trinta do século XX, a coluna foi reutilizada numa construção da época,  
enquanto o capitel continua, ainda hoje, conservado numa casa particular. E foi precisamente 
a partir desses dois fragmentos que foi feita a reconstituição do atual pelourinho de Coruche.  
A réplica foi colocada em 1941 no largo, junto aos Paços do Concelho. 

Pelourinho

GPS 38°57’30.4”N 8°31’36.1”W (Google Maps: www.goo.gl/Pi1FMP)

Açude Ponte Pedonal do Sorraia e Escada de Peixes, GPS 38°57’12.7”N 8°32’04.8”W (Google Maps: 
www.goo.gl/9kpoZy). 
A visita à escada de peixes carece de marcação prévia através de +351 243610820 / turismo@cm-coruche.pt.

A entrada a sul da vila de Coruche faz-se por sete 
pontes em apenas 3km, numa experiência única 
de cor entre o amarelo e o vermelho escuro sobre 
o rio Sorraia.
As pontes metálicas sobre o vale do rio Sorraia, 
que fazem a ligação entre Coruche e o cruzamento 
do Monte da Barca (EN 119), são uma das imagens 
icónicas da vila sede de concelho.
A de maior dimensão, a Ponte General Teófilo da 
Trindade - militar, político e administrador colonial 
português, exerceu o cargo de diretor da Junta 
Autónoma das Estradas, tendo sido um dos im-
pulsionadores deste tipo de pontes, 1856 -1936 
-, sobre o rio Sorraia na Estrada Nacional EN 114 

junto a Coruche, é constituída por três tramos independentes de 40 metros de vão. Os dois 
primeiros datam de 1930 sendo compostos por estrutura metálica. O terceiro tramo, projetado 
pelo engenheiro Edgar Cardoso - engenheiro de pontes português do século XX, 1913-2000 -, 
foi implantado em 1980, substituindo o anterior tabuleiro que caiu em 1979, sendo constituído 
por vigas metálicas.

Ponte General Teófilo Trindade, GPS 38°57’25.2”N 8°31’24.0”W (Google Maps: www.goo.gl/lnX2P8)

Pontes metálicas de Coruche

Açude Ponte Pedonal do Sorraia
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Construída em 1959, a Obra de Rega do Vale do Sorraia, que inclui o Canal do Sorraia, o Açude 
do Furadouro e as barragens de Montargil e Maranhão, abrange uma superfície de 15 365 
hectares, nos distritos de Portalegre, Évora e Santarém, promovendo o uso eficiente da água na 
agricultura nos territórios férteis dos concelhos de Ponte de Sor, Avis, Mora, Coruche, Salvaterra 
de Magos e Benavente. A seguir à obra de rega de Magos, a do Vale do Sorraia é a mais antiga 
obra do género em Portugal.

Canal do Sorraia no caminho da Herdade de Vale Mouro, 
GPS 38°58’01.0”N 8°27’26.5”W (Google Maps: www.goo.gl/mkH8NG)
Ponte Canal de Santa Justa (Couço), 
GPS 38°59’57.4”N 8°18’21.2”W (Google Maps: www.goo.gl/QStazv) 
e Nó de Santa Justa, 
GPS 38°59’45.2”N 8°18’26.8”W (Google Maps: www.goo.gl/FD2Fsv), visitáveis em simultâneo

Obra de Rega do Vale do Sorraia

O Museu Municipal de Coruche, localizado no centro histórico da vila, integra a Rede Portugue-
sa de Museus desde 2002, tendo o seu percurso merecido, ao longo dos anos, o reconhecimen-
to de entidades várias. 
Contempla três núcleos museológicos temáticos (nas áreas da tauromaquia, ruralidade e edu-
cação) e disponibiliza roteiros patrimoniais, sendo que a exposição de longa duração, no edi-
fício sede, é um elemento estruturante na vivência museológica. Sob o título «Coruche: o Céu, 
a Terra e os Homens» conta, com base no conceito de sagrado, a história de Coruche desde 
os tempos mais remotos. Valoriza o território concelhio e o património local: móvel e imóvel, 
material e imaterial, natural e cultural da região, onde a lezíria sorraiana e o montado de sobro 
merecem lugar de destaque na nossa milenar identidade cultural, histórica e paisagística.
A oferta educativa, cultural, editorial e expositiva temporária fazem igualmente parte da ativi-
dade regular do Museu, consultável no website.
Dispõe de Auditório e Centro de Documentação, espaços que permitem quer a realização de 
eventos culturais quer a consulta bibliográfica e/ou documental a estudantes e/ou investiga-
dores ao longo de todo o ano. Ainda, a cafetaria e o pátio apresentam-se como áreas de acolhi-
mento e de usufruto do visitante.

Museu Municipal de Coruche

Informações úteis: 
Horário de funcionamento para o público: 
Verão, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 
às 18h00 / Inverno, das 09h30 às 13h00 
e das 14h30 às 17h00. Aberto de 3.ª feira 
a domingo. Encerra à 2.ª feira e feriados 
(exceto nos feriados de 15 e 17 de agosto, 
este último feriado Municipal). O acesso às 
salas de exposições só pode ser efetuado 
até quinze minutos antes da hora determi-
nada para o encerramento das instalações.

Preço: Acesso gratuito

Contactos:
Website: www.museu-coruche.org
Email: museu.municipal@cm-coruche.pt
Telefone: +351 243610820
Morada: Rua Júlio Maria de Sousa, 2100-192 Coruche
GPS: 38°57’26.3”N 8°31’36.9”W 
(Google Maps: www.goo.gl/2kU0xH)

Sob o signo da recriação de uma sala de aula do Estado Novo, 
retrata-se a memória dos tempos idos de escola, e proporcio-
na-se um espaço de aprendizagem e reflexão no que se refere 
à Educação e aos valores por ela vinculados, estabelecendo-se 
um contraponto entre o antes e o depois de Abril de 74.
O Capitão Salgueiro Maia, figura incontornável da Revolução, 
tendo iniciado o seu percurso escolar em São Torcato, perso-
nifica, neste contexto, o momento de viragem no percurso da 
História, onde o conceito de cidadania passou a ter implícito 
os valores de democracia e liberdade.

Visitáveis durante o horário do Museu Municipal de Coruche. As visitas (livres e guiadas)  
deverão ser agendadas previamente a partir do Museu Municipal de Coruche.

Núcleos museológicos

Escola-Museu Salgueiro Maia

Contactos:
Website: www.museu-coruche.org
Email: museu.municipal@cm-coruche.pt
Telefone: +351 243610820

GPS: 38°50’44.7”N 8°30’47.2”W 
(Google Maps: www.goo.gl/2kU0xH)

O Núcleo Tauromáquico tem patente ao público a exposição 
«Tauromaquia de Coruche - História, Arte, Tradição», que  
disponibiliza um retrato da história da tauromaquia de Coruche.

O Núcleo Rural de Coruche é um espaço dedicado ao patrimó-
nio agrícola, artes, ofícios e saberes tradicionais, tendo como 
função a investigação, o estudo, a conservação e a valorização 
dos ofícios, saberes e práticas associadas ao vasto património 
agrícola existente no concelho de Coruche, permitindo a sua 
divulgação numa dupla perspetiva de educação e promoção 
do desenvolvimento local.

Núcleo Tauromáquico de Coruche

Núcleo Rural de Coruche
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O conjunto megalítico de Coruche destaca-se pela diversidade 
tipológica das suas construções (antas, antelas e cistas) e pelo 
espólio a elas associado. Grosso modo enquadrável no 4.º e 
3.º milénios a.C., os monumentos localizam-se no extremo su-
deste do concelho de Coruche, uma área de montado geografi-
camente situada na parte Norte do Alentejo Central.

À saída da vila de Coruche, junto às pontes metálicas, encontra-se esta ponte construída com 
tijolo da região, em 1828, e cujo nome se deve ao facto de nela se empregarem, para a cons-
trução e reparação, as sisas reais. Tem uma lápide que ostenta o escudo, a coroa e o dístico 
latino empregue nas obras de utilidade pública. Encontra-se classificada como «Monumento 
de interesse público» (1983).
Permite, ainda hoje, a passagem sobre uma das zonas mais perigosas do rio: o Pego das Ar-
mas. Este nome, «Pego das Armas», advém de uma lenda que remonta aos tempos de D. Afon-
so Henriques: Quando o rei tomou Coruche, os mouros, em debandada, fugiram a caminho do 
rio. O monarca tomou-lhes o passo, cercou-os e convidou os que quisessem a permanecer 
nestas terras. Aceitaram, perante as garantias dadas. Como se fosse a assinatura de um pacto 
de paz, cristãos e mouros lançaram para o fundo do pego, as armas.

Monumentos megalíticos

Ponte da Coroa

Roteiro Megalítico de Coruche, Percursos da Água Doce, Azinhal, Vale de Gatos  
e Chapelar e Martinianos.
Realizar o roteiro carece de contacto com o Museu Municipal de Coruche 
(+351 243610820 / museu.municipal@cm-coruche.pt) 
ou Fencaça (+351 243675519 / fencaca@mail.telepac.pt)

GPS 38°57’11.7”N 8°31’08.0”W (Google Maps: www.goo.gl/tdXyPo)

Construção que pode remontar aos períodos medieval/moderno, com 1000 metros de compri-
mento e arcos com a envergadura máxima de 3,40m e uma altura que chega a atingir os 4 metros.

Aqueduto do Monte da Barca

GPS 38°56’54.7”N 8°29’53.4”W (Google Maps: www.goo.gl/OxIO23)

O Observatório do Sobreiro e da Cortiça é um projeto desenhado pelo arquiteto Manuel Coucei-
ro sob encomenda da Câmara Municipal de Coruche. É assumidamente um edifício provocador, 
poético que cria uma orgânica que remete para a metáfora do sobreiro como elemento vivo. É 
um edifício de primeiro andar, todo ele é revestido a cortiça e tem por objetivo tornar-se numa 
estrutura de valorização do montado de sobro como nicho ecológico de grande valor, funcio-

nando para tal em parceria com associações de produtores, universidades, investigadores e 
associações empresariais.

Observatório do Sobreiro e da Cortiça

Morada:  Zona Industrial Monte da Barca, Lote 41, 2100-051 Coruche
Email: observatorio@cm-coruche.pt   |   Telefone: +351 243611210
Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30
GPS 38°56’09.6”N 8°29’11.1”W (Google Maps: www.goo.gl/a5YLoj)

A floresta do montado é um caso notável de renovação, exploração sustentável e o que tor-
na Coruche especial, chamando a si o título de Capital Mundial da Cortiça. Coruche combina  
assim o privilégio do belo e do bom. Cerca de 50% do concelho é floresta, num montado misto, 
de sobreiro e pinheiro manso, fileiras de excelência, quer pelos produtos gerados, a madeira, a 
cortiça e o pinhão de qualidade e valor económico, quer pela riqueza da fauna e da flora mas 
também pelo elevado contributo ambiental e valor ecológico combinado.

Floresta de montado
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O montado de sobro é um fator distintivo tão antigo e tão forte que pode ser considerado uma das 
maiores marcas territoriais da paisagem portuguesa. Pela sua origem e dependência antropogéni-
ca, a paisagem suberícola é uma paisagem humanizada, construída, gerida e utilizada pelo homem.
Os sobreiros ocupam unicamente uma pequena parte do nosso planeta: desenvolvem-se no  
Mediterrâneo, bem como na vertente atlântica de Marrocos, Portugal e no sudoeste de França.  
A extensão é grande em si mesma, mas reduzida à escala planetária.
Como resultado gerou-se uma situação de elevado interesse: o mundo da cortiça evoluiu até à 
modernidade conservando as suas essências. Hoje, os povos corticeiros e as suas paisagens são 
um mosaico único de uma grande riqueza natural e antropológica.
Como viagem constituem todo um mundo por descobrir: montanhas e planícies com bosques 
espessos, pastos imensos com exemplares magníficos e horizontes a perder de vista… E, ao lado 
de tudo isso, aldeias, vilas e cidades que foram industrializados, que se especializaram no atendi-
mento florestal, mantendo orgulhosamente a sua condição ancestral de municípios corticeiros.

Em todos estes núcleos existe um urbanismo 
peculiar, têm a sua arquitetura, o seu patrimó-
nio cultural, a sua arqueologia, oferecem a sua 
gastronomia própria e nas suas muitas línguas 
falam e explicam o comum: o sobreiro, a corti-
ça, a sua história e aplicações, a sua utilização 
e a sua beleza.
A visita ao mundo da cortiça é um desafio para 
o viajante. Um longo caminho, múltiplo, inten-
so, rico em sensações, que alcançará, final-
mente, o conhecimento da diversidade de um 
sistema. Um magnífico objetivo para o nosso 
tempo de férias e lazer.

A lezíria de Coruche caracteriza a zona agrícola muito fértil, 
situada na região central do concelho de Coruche, ao longo 
do vale do rio Sorraia, integrando a lezíria do vale do rio Tejo, 
do qual o rio Sorraia é um dos principais afluentes.
Na fértil lezíria do Sorraia distinguem-se duas das culturas 
mais importantes para a agricultura portuguesa e mais 
marcantes para a gastronomia e indústria locais: O arroz e 
o milho.
Em relação ao arroz, Coruche acolhe diversas indústrias 
agro-alimentares vocacionadas, fundamentalmente produ-
toras e transformadoras, para o arroz, tornando a região do 
Vale do Sorraia a segunda de portugal na produção de arroz. 
O arroz tem ainda um papel fundamental na gastronomia lo-
cal tradicional, confeccionando-se com este produto alguns 
dos pratos mais emblemáticos, como são exemplos o Arroz 
de Entrecosto e o Arroz Doce.
No que diz respeito ao milho, Coruche acolhe, na estação 
experimental António Teixeira, o Centro Nacional de Compe-
tências das Culturas do Milho e Sorgo, um espaço de inves-
tigação e de pesquisa que une todos os atores desta fileira 
numa estratégia  comum de produção de conhecimento 
aplicado a estas culturas. A cultura do milho ocupa em Por-
tugal uma área de cerca de 130 mil hectares e Coruche é o 
quarto concelho com maior área de cultivo de milho, ultra-
passando os 4000 hectares.

Território corticeiro de Coruche

A lezíria de Coruche

www.visitterritorioscorticeiros.pt

Proposta de percursos que podem ser realizados em qualquer tipo de veículo, motorizados ou não 
motorizados:

Percurso 1 de 61km (duração: 1 hora e 30 minutos), com início na Praça de Toiros de Coruche e 
fim no Museu Municipal de Coruche, através de território de floresta de montado e vale do Sorraia 
(inclui tramo em “terra batida” circulável por qualquer tipo de veículo). 
Download de track GPS em formato GPX: www.goo.gl/uxcPjR.

Percurso 2 de 174km (duração: 3 horas e 30 minutos), com início na Praça de Toiros de  
Coruche e fim no Museu Municipal de Coruche, através do vasto território de floresta de montado dos  
concelhos de Coruche, Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Mora, Ponte de Sor, Chamusca e Almeirim 
(inclui tramos em “terra batida” circuláveis por qualquer tipo de veículo). 
Download de track GPS em formato GPX: https://goo.gl/f7qpM3.

Entre os meses de abril e setembro, poderão visitar-se campos de arroz e de milho em Coruche.  
O percurso compreendido entre as localidades de Coruche e Biscainho (EN119) ou entre as localida-
des de Coruche e Erra (Estrada da Erra), apresentam boas condições para observar as paisagens e 
a fauna associada a este tipo de culturas.
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Situa-se a cerca de 9,5km da vila de Coruche e tem uma albufeira com cerca de 2,5km de 
comprimento, numa área de 884 hectares. Envolvido por maciços de sobreiro e pinhal, o açude 
do Monte da Barca constitui um espetáculo de rara beleza, convidativo para passeios a pé.  
Este é o lugar ideal para desfrutar do ar puro e da tranquilidade. A pesca e a canoagem são 
práticas desportivas recorrentes neste açude.

Paisagem Protegida Local do Açude do Monte da Barca

GPS: 38°54’35.4”N 8°28’46.0”W (Google Maps: www.goo.gl/lhCM66)

Situada a 2,5km da vila de Coruche, a área natural do Açude da Agolada possui 226 hectares e 
um açude de 1km de comprimento que propicia um ambiente saudável, tranquilo e relaxante. 
Rodeado de vegetação frondosa e abundante (sobreiro e pinheiro, essencialmente), o açude 
concede numerosas alternativas para quem gosta de atividades na natureza. Horário de verão: 
aberto das 10h às 20h / Horário de inverno: aberto das 10h às 17h.

Área natural do Açude da Agolada

A visitação carece de confirmação prévia com a Herdade 
da Agolada de Baixo através de www.natureinaction.com
info@natureinaction.com  /  +351 243660022

GPS: 38°57’51.5”N 8°32’44.3”W 
(Google Maps: www.goo.gl/EpFyQQ)

A Praça de Toiros de Coruche foi inaugurada a 14 de agosto de 1966, durante as Festas em 
Honra de Nossa Senhora do Castelo, ano em que se comemoraram os 800 anos da reconquista 
cristã de Coruche.
Após a bênção da nova capela, construída no interior da Praça, e o descerramento de uma 
lápide evocativa da data pelo Presidente da República, o Almirante Américo Tomás, decorreu 
a corrida de toiros inaugural, sob a direção de Sr. Júlio Procópio, em que se lidaram toiros de 

D. Maria Manuela Andrade Salgueiro e do Dr. Fernando Salgueiro, para os cavaleiros Manuel 
Conde e Joaquim José Correia e os espadas Óscar Rosmano, José Falcão, Jorge Marques, César  
Marinho e António Sacramento. As pegas estiveram a cargo dos Forcados Amadores de Montemor.
Inicialmente propriedade da Comissão Construtora, a 16 de agosto de 1971 a praça foi doada a 
três instituições de beneficência da vila de Coruche: Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, 
Santa Casa da Misericórdia de Coruche e Lar de São José.
A tradição tauromáquica de Coruche é antiquíssima e uma das mais ativas, existindo no concelho 
várias ganadarias bravas (David Ribeiro Telles, Vale Sorraia, Herdeiros, Dr. António Silva e Lopes 
Branco Herdeiros) e representantes de todas as profissões ligadas à arte de tourear, desde cava-
leiros tauromáquicos e bandarilheiros, além do Grupo de Forcados Amadores de Coruche.

Praça de Toiros de Coruche

Para visitar a Praça, que por norma só está aberta ao público durante os eventos tauromáquicos e 
outros, deverá ser contactada uma das entidades proprietárias:

Irmandade de Nossa Senhora do Castelo
Website: www.nossasenhoradocastelo.pt
E-mail: insc.coruche@gmail.com
Morada: Ermida Nossa Senhora do Castelo, 
Apartado 40, 2101–909 Coruche
Telefone: +351 243675748   |   E-mail: insc.coruche@gmail.com

Lar de São José
Morada: Rua dos Bombeiros Municipais n.º 9, 
2100-179 Coruche   |   Telefone: +351 243617285

Santa Casa da Misericórdia de Coruche
Website: www.scmcoruche.pt
E-mail: geral@scmcoruche.pt
Morada: Monte da Barca Coruche, 
2100 Coruche
Telefone: +351 243618638
Visitar no exterior
GPS: 38°57’30.3”N 8°31’16.9”W 
(Google Maps: www.goo.gl/07nb8q)

A Casa dos Cota Falcão, localizada no núcleo histórico de Coruche, é um imóvel de interesse 
público. A construção do atual edifício terá sido iniciada durante o século XVII, conhecendo-se a 
construção de um terceiro piso durante o século XVIII. No início do século XX parte da casa fun-
cionou como quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR). Em 1946 António Feliciano Branco 
Teixeira comprou o edifício para habitação própria. Em 1960 a GNR abandona as instalações que 
aí mantinha.
O maior edifício solarengo da vila de Coruche não mostra na fachada principal nada que a identifi-
que como tal, repartindo-se essa função pelas duas fachadas laterais, com portões de acesso ao 
pátio, de onde parte a escada de acesso ao piso nobre.

Casa dos Cota Falcão

GPS 38°57’33.0”N 8°31’30.2”W (Google Maps: www.goo.gl/F8BNl0)
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Venha sentir a inspiração positiva de Coruche! Entre os prazeres à mesa 
e as fantásticas paisagens ribatejanas, passando pelas inúmeras atividades ao ar livre, 

uma visita a Coruche é sempre surpreendente.

Deixe-se levar num passeio de balão, relaxe montando a cavalo, faça desporto em contacto 
com a natureza, venha andar de BTT no montado, venha descer o rio Sorraia de canoa. 

A pesca e a caça desportiva são também outros dos argumentos deste concelho. 
Se quiser continuar dentro de água, pode experimentar o esqui aquático 

ou dar um mergulho no Sorraia que, em breve, terá uma praia fluvial. 

Uma visita ao Museu Municipal e ao centro histórico são indispensáveis, 
bem como um passeio à beira-rio, a pé ou de bicicleta, aproveitando a ciclovia 

que se estende por mais de 2km. 

A 45 minutos de Lisboa, Coruche está perto, mas suficientemente longe para oferecer 
qualidade de vida. Aquela calma, paz e serenidade que já não se encontram 

nos grandes centros urbanos.

sensações

Uma viagem de balão dá-lhe outra vista do mundo. Uma oportunidade de voar ao sabor do vento. 
A surpresa começa cedo, assim que se inicia o enchimento do balão e se apercebe, pela primeira 
vez, da sua impressionante dimensão. Assim que o balão ganha forma, graças aos potentes 
queimadores, é hora de subir para o cesto porque se vai iniciar uma viagem de rumo incerto 
mas de diversão garantida.

Balonismo

Voos de balão em Coruche: Windpassenger (Passageiros do Vento)
Website: www.windpassenger.pt   |   E-mail: geral@windpassenger.pt
Telefone: +351 243660006 / +351 927585536
Morada: Zona Industrial Monte da Barca Lote 37, 2100-011 Coruche
Facebook: www.facebook.com/windpassenger

Em desenvolvimento contínuo, esta rede de estradas portuguesas de reduzido tráfego automó-
vel, ciclovias e ecopistas conta já com mais de 1.600km identificados em GPS. São percursos 
que promovem a viagem em modo “slow travel” e a descoberta das mais belas paisagens de 
Portugal em bicicleta.
O concelho de Coruche acolhe troços de duas ecopistas da rede: Ecovia 2 - Rios, Quintas & Flo-
restas, de Monção a Lagos, que transpõe o concelho de Norte para Sul, e Ecovia 12 - Pântanos 
& Planícies, de Santa Cruz a Badajoz (Espanha), que transpõe o concelho de Oeste para Este.

Rede Nacional de Cicloturismo

Informações e aquisição do guia de percursos em www.ecovias.pt

Dos diferentes ambientes de evasão e convívio com a natureza que  
Coruche oferece, os trilhos, caminhos e riachos, com percursos abertos 
ou sinuosos, oferecem ótimas condições para a prática do trail Running. 
Também a nível urbano, considerando o relevo da vila de Coruche, podem 
ser encontradas excelentes condições para a prática do trail Running.
Em Coruche, ao longo do ano, realizam-se alguns eventos de trail Running, 
como o Cork Trail (abril), o Urban Trail Caminhada da Coruja (junho) e o Treino 
Convívio do Sorraia à Charneca (fevereiro).

Trail running

Clubes organizadores e comunidade de praticantes:
COAC – Coruche Outdoor Adventure Club
Orientação e atletismo
Website: www.coac.pt   |   E-mail: coacclub@gmail.com
Morada: Estrada da Lamarosa, Frazão 2100–626 Erra
Facebook: www.facebook.com/coaclub
Trilho Perdido
Organização, gestão e realização de eventos
Website: www.trilhoperdido.com   |   E-mail: geral@trilhoperdido.com
Morada: Horta do Sopas, lote 20, loja 3, 2120-067 Salvaterra de Magos
Facebook:www.facebook.com/trilhoperdidoeventos
Telefone: +351 934568787
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Nada como uma bicicleta para descobrir caminhos, por vezes entre sobreiros, por vezes ao 
longo do rio ou por entre montes e vales. Existem percursos para todos os gostos em Coruche: 
desde o passeio relaxado junto ao rio Sorraia até ao trilho mais técnico nos altos e baixos do 
montado. Temos caminhos com história e zonas divertidas e rápidas, caminhos rurais e outros 
mais exigentes mas todos a garantirem as melhores emoções.
Experimente um dos vários eventos BTT que se realizam anualmente em Coruche, com des-
taque para as 24 Horas BTT CCH. Apenas terá que relaxar, ou preparar-se para competir, e 
descobrir Coruche ao ritmo da sua pedalada, passando pelos belíssimos recantos do concelho.

A Búzios, em parceria com a DS-Systems (Agência de Ani-
mação Turística), organiza descidas do rio Sorraia em canoa, 
num percurso de 8km, com o acompanhamento de um mo-
nitor, passeios de canoagem em qualquer plano de água no 
concelho e batismos de mergulho nas Piscinas Municipais de 
Coruche ou em outros locais que ofereçam condições.

BTT

Descidas do Sorraia em canoa

Clubes organizadores:
Strix Bike Team
Associação desportiva dedicada ao BTT
Website: www.strixteam.com   |   E-mail: strix.biketeam@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/strixteam
Montibike
Núcleo de BTT do Centro Social de Cultura e Desporto de Montinhos dos Pegos
Website: www.montinhospegos.blogspot.pt
Facebook: www.facebook.com/montibike.cscmp
ARZ Bike Team
Núcleo de BTT do Grupo Desportivo do Zebrinho
E-mail: arz@sapo.pt
Facebook: www.facebook.com/ARZ-Bike-Team-410566588998560

As atividades carecem de marcação prévia.
Website: www.descidasdosorraia.pt
E-mail: buzios@buzios.org.pt / turismo.educacao@ds-systems.pt
Telefones: +351 919638575 / +351 917169695

O rio Sorraia é considerado a espinha dorsal do concelho, sendo um dos principais afluentes 
da margem esquerda do Tejo. As cheias do Sorraia e os seus afluentes contribuíram para a 
fertilidade da lezíria, através da deposição de sedimentos ricos em matéria orgânica, onde se 
cultiva o arroz e o milho. Os percursos pedestres da Cegonha e do Cavalo e da Coruja propõem 
a descoberta descontraída deste território.

Venerada de diversas formas ao longo dos tempos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, é uma pre-
sença constante nas manifestações da religião católica em Portugal. Visitando templos que 
lhe são dedicados, como o de Nossa Senhora do Castelo em Coruche, podemos conhecer o 
fervor desta devoção.
A imagem de Nossa Senhora do Castelo, provavelmente de origem oitocentista, apresenta a 
Virgem Mãe com o seu filho em pé, ao seu lado, ao invés de a apresentar como é normal no 
resto do País, com o menino ao colo. Diziam os devotos populares de outros tempos que tal 
se devia ao caráter muito milagreiro da Santa Mãe, explicando assim a sua importância da 
definição da própria identidade dos Coruchenses.

Perde-se no tempo a relação da tauromaquia com o conce-
lho de Coruche. É dos poucos concelhos no país, se não o 
único, onde podemos encontrar todos os elementos ligados 
à tauromaquia. Atualmente as ganadarias são as seguintes: 
António Silva; Vale Sorraia; David Ribeiro Telles; Lopes Branco, 
Herdeiros; Herdeiros de Alberto Cunhal Patrício; Conde Murça.
Entre cavaleiros, forcados, matadores e bandarilheiros encon-
tram-se figuras de reconhecido valor no panorama taurino 
nacional, alguns já retirados, como David Ribeiro Telles, José 
Simões ou António Badajoz, apenas para mencionar alguns.
Mas este também é um concelho recheado de figuras taurinas 
em todas as categorias profissionais, incluindo as de retaguar-
da, como o ferrador, o embolador, o correeiro, o alfaiate, o con-
dutor do camião dos cavalos, o cocheiro, o moço de espadas. 
A Praça de Toiros de Coruche, de primeira ordem, dá corridas 
em vários períodos do ano.

Percursos pedestres

Rota dos Santuários Marianos

Tauromaquia

Percurso Pedestre da Cegonha: Distância: 8,5km / Duração: 2h20 / Grau de dificuldade:  
Muito fácil.  Realizar o download do folheto do percurso: www.goo.gl/fEG1YX
Percurso Pedestre do Cavalo e da Coruja / Ciclovia: Distância:  8,4km / Duração: 2h10 / Grau 
de dificuldade: Muito Fácil. Realizar o download do folheto do percurso: www.goo.gl/z57E7k

GPS 38°57’32.6”N 8°31’41.8”W (Google Maps: www.goo.gl/ZjohXI)



24 25

Equitação e Passeios Equestres

O Centro Equestre António Ribeiro Telles é um complexo taurino e equestre constituído por um 
picadeiro coberto com todos os apoios para os cavalos e áreas de convívio que simultanea-
mente servem para receber os visitantes. A vertente tauromáquica tem expressão numa praça 
de tentas, onde se desenvolvem atividades ligadas ao toiro e ao toureio a cavalo. O centro rea-
liza visitas guiadas programadas à Ganadaria Vale do Sorraia e à Coudelaria, ambas sediadas 
na Herdade da Torrinha, visitas que podem ser complementadas com o serviço de apoio de 
restauração. Existe ainda uma Quinta Pedagógica dedicada aos mais jovens, onde é possível 
interagir com várias espécies de animais.

Centro hípico O Montinho, localizado em Coruche, no coração do Ribatejo, dispõe de condições 
privilegiadas para a prestação de diversos serviços, tais como aulas de equitação, cavalos a 
penso ou compra e venda de equinos. As instalações incluem 50 boxes, 5 paddocks, 2 picadeiros 
exteriores com piso em sílica e um picadeiro coberto de 15×30. Aberto todos os dias das 9h às 19h.

A Coudelaria Vale Pau está inserida numa quinta parqueada de 20 hectares, com 22 boxes, um 
picadeiro coberto de 600m2 e dois descobertos de 375m2. Tem ainda um campo de cross.  
A coudelaria recebe cavalos a penso para desbaste e ensino. É um sítio aprazível e sossegado 
e com bastante campo aberto para dar umas galopadas.

CEART - Centro Equestre António Ribeiro Telles

Centro Hípico O Montinho

Coudelaria Vale Pau

Website: www.ceart.pt   |   E-mail: geral@ceart.pt   |   Telefone: +351 914604089 / +351 939435684
Morada: Herdade de Vale Casas, 2100-651 Biscainho, Coruche
GPS: 38°55’39.4”N 8°39’28.1”W (Google Maps: www.goo.gl/a0oIz1)

Email: centrohipicoomontinho@gmail.com   |   Telefone: +351 913238542
Morada: Montinho do Brito, Estrada da Erra - Coruche
Facebook: https://www.facebook.com/centrohipicoomontinho
GPS: 38°58’17.6”N 8°30’12.3”W (Google Maps: www.goo.gl/CqRkat)

Website: www.coudelariavalepau.com  |  Email: valepauneto@hotmail.com  |  Telefone: +351 938510332 
Morada: Coudelaria do Vale Pau, Santana do Mato, 2100-675 Coruche
Facebook: www.facebook.com/Coudelaria-Vale-Pau-e-Turismo-Rural-276678812680651
GPS: 38°52’44.0”N 8°24’31.6”W (Google Maps: www.goo.gl/eAKl3V)

Vinhos

Caça turística

Os vinhos de cor forte e de sabor incorporado são também 
uma marca da região. Predominam os vinhos tintos jovens e 
aromáticos, no entanto os brancos frescos, muito frutados e 
de aromas tropicais são igualmente exemplo de qualidade.  
O clima sul-mediterrânico e o facto de serem produzidos através 
de uma grande diversidade de castas, como a Touriga Nacional, 
Trincadeira Preta, Fernão Pires, Chardonay ou Cabernet Sauvig-
non, faz com que os vinhos produzidos na região sejam especiais.

Coruche tem terrenos propícios ao desenvolvimento de várias espécies cinegéticas autócto-
nes. Os solos criam boas condições para proliferar o coelho bravo, a lebre, a perdiz, o pombo 
bravo, o tordo, a codorniz e os patos. O habitat de montado proporciona igualmente aos javalis 
autóctones ótimas condições de reprodução.

Quinta Grande

Herdade das Sesmarias da Erra

Quinta da Arriça

Herdade da Agolada de Baixo

Veiga Teixeira

Herdade da Agolada de Cima

Herdade dos Fidalgos

Herdade da Quinta Grande

Morada: Quinta Grande, 2100-056 Coruche
Telefone: +351 243618593
Email: geral@quintagrande.pt
Facebook: www.facebook.com/Quinta-Grande-
-Lda-522333094445871
GPS: 38°56’18.9”N 8°31’23.0”W

Website: www.sesmariasdaerra.com
E-mail: sara.sede@sapo.pt
Morada: Sesmarias da Erra, EM251, 2100 Coruche
Telefone: +351.213953546 / +351.243617618 / 
+351.966 147 329
GPS: 39°00’38.2”N 8°24’51.7”W 
(Google Maps: www.goo.gl/LCNv0K)

Morada: Fazendas da Arriça, 2100-601 Branca
Telefone: +351 265897156
Website: www.quinta-da-arrica.com
Email: botasemoreira@yahoo.com
Facebook: www.facebook.com/Quinta-da-Arri-
ça-103775419700350
GPS: 38º46’39.62”N 8º35’07.68”W

Website: http://www.natureinaction.com
E-mail: info@natureinaction.com
Morada: Herdade da Agolada de Baixo, 
Apartado 69, 2104-909 Coruche
Telefone: +351 243660022
GPS: 38°58’11.2”N 8°34’00.4”W 
(Google Maps: www.goo.gl/T4PNBI)

Morada: Rua de São Francisco, n.º 2, 2100-159 Coruche      
Telefone: +351 243617173 |  Website: www.qsa.pt
Email: veigateixeira@mail.telepac.pt
Facebook: www.facebook.com/QUINTA-SAN-
TO-ANDRE-201515236586034
GPS: 38º57’53.12”N 8º31’4.80”W 

Website: www.agolada.pt
E-mail: reservas@agolada.pt
Telefone: +351 243617047 / +351 213868535
Morada: Monte da Agolada, Estrada Nacional 114, 
2100-048 Coruche
GPS: 39°00’17.5”N 8°33’38.3”W

Morada: Herdade dos Fidalgos, 2100-653 
Biscainho             
Telefone: +351 243689520
Email: herdadefidalgos@gmail.com
GPS: 38º53’49.8”N 8º38’33.5”W   

Website: www.quintagrande.pt
Morada: Quinta Grande, 2100-056 Coruche
Telefone: +351 243618593
Email: geral@quintagrande.pt
Facebook: www.facebook.com/Quinta-Grande-
-Lda-522333094445871
GPS: 38°56’18.9”N 8°31’23.0”W
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As pistas de pesca do rio Sorraia na frente ribeirinha de Coruche e em Santa Justa (Couço) 
apresentam excelentes condições para a prática da pesca desportiva, fruto das características 
do espelho de água e da riqueza piscícola do rio Sorraia, onde se encontram barbos, carpas, 
achigãs e bogas. As pistas de pesca do rio Sorraia são consideradas umas das melhores para 
a prática a nível mundial.
Coruche acolhe regularmente importantes concursos de pesca desportiva de âmbito nacional, 
europeu e mundial. O rio Sorraia, para além de ser uma das imagens de marca de Coruche, é 
considerado pelos amantes da modalidade uma das melhores pistas de pesca do planeta.

O Atelier Interpretativo Apícola, instalado em zona de reserva ecológica no lugar de Escusa, 
Coruche, está integrado num espaço de 100 hectares em parceria com a Carapinheira, uma re-
serva de biodiversidade. Ali se encontram instalados dois apiários com cerca de 100 colmeias 
apoiados por um espaço pedagógico e de lazer, com atelier de conhecimento, atelier sensitivo, 
oficina de cera, unidade de extração e parque de merendas para piquenique e descanso.
O projeto nasce da necessidade de divulgar a importância da abelha na nossa vida. A abelha 
está em perigo de extinção. É um dos mais profícuos insetos polinizadores, sendo responsável 
por cerca de 80% das plantas polinizadas. 
Atelier Interpretativo Apícola assume-se como um espaço de respeito para com a natureza, de bio-
diversidade e de contacto com o mundo natural, sendo possível, para além de adquirir mel direta-
mente ao produtor, realizar um conjunto de atividades diversas que carecem de marcação prévia.
Programa “conhecer”: Um dia dedicado a conhecer o trabalho da abelha; Programa”Descobrir”: 
Uma aventura diferente para viver a experiência de ser apicultor; e o Programa “Experiencial”: 
Uma aventura para viver a experiência de ser apicultor com a realização de um passeio pedes-
tre com observação da flora entre apiários, um percurso de 10km de dificuldade média e com 
duração de 2 horas.

O concelho de Coruche, com 1115,70 km2 de área, é o décimo maior de Portugal. Nesta região 
encontra-se uma das maiores e mais bem conservadas manchas florestais do território na-
cional, composta sobretudo por montado de sobreiros e pinheiros. O concelho é atravessado 
pelo rio Sorraia e pelo seu principal afluente, a ribeira do Divor ambos os cursos de água sendo 
ladeados por galerias ripícolas bem desenvolvidas.
As principais aves que podem ser observadas na área de Coruche são: 
Aves aquáticas: garça-branca-pequena, garça-real, galinha-d’água e borrelho-pequeno-de-coleira;
Grandes aves terrestres: garça-boieira, águia-calçada, abibe, pombo-torcaz, cuco-canoro, co-
ruja-do-mato, noitibó-de-nuca-vermelha, abelharuco, poupa, pica-pau-malhado-grande e pica-
pau-malhado-pequeno;
Passeriformes: cotovia-de-poupa, cotovia-arbórea, andorinha-das-barreiras, andorinha-dáuri-
ca, petinha-riberinha, carriça, pisco-de-peito-ruivo, rouxinol-comum, rabirruivo-de-testa-branca, 
rouxinol-bravo, felosa-poliglota, toutinegra-de-barrete-preto, felosa-de-Bonelli, felosa-ibérica, 
chapim-de-poupa, trepadeira-comum, trepadeira-azul, picanço-real, picanço-barreteiro, gralha-
-preta, estorninho-preto, bico-de-lacre, bengali-vermelho, pardal-francês, bico-grossudo, escre-
vedeira-de-garganta-preta e trigueirão.
A melhor época para realizar birdwatching é a primavera (de março a junho).

Pesca desportiva

A abelha e o mel com «A Apicultora»

Birdwatching

Informação sobre a concessão de pesca desportiva no rio Sorraia: www.goo.gl/jo1OT0

Carece de marcação prévia, informações através de
www.aapicultora.pt / +351 917284421 / a.apicultora@hotmail.com
GPS 39°01’21.1”N 8°21’28.7”W (Google Maps: www.goo.gl/1F56P3).

Percurso de observação de aves de 100km (duração: 2 horas e 30 minutos, sem contabilizar paragens), 
com início na Praça de Toiros de Coruche e fim no Museu Municipal de Coruche ao longo dos melhores 
locais para observação de aves no concelho.
Download de track GPS em formato GPX: www.goo.gl/rKAqVb.

O Monte do Areeiro, inserido numa herdade com 800 hectares de montado de sobro, é um 
lugar que apresenta excelentes condições para a prática do birdwatching. A proteção dada 
à paisagem natural e a preservação da biodiversidade, aliadas a uma gestão sustentada de 
aproveitamento dos recursos existentes, fazem do monte um lugar de equilíbrio, onde poderá 
apreciar as espécies de aves e a natureza no seu estado mais puro.

Birdwatching no Monte do Areeiro

Atividades de birdwatching carecem de marcação prévia:
Website: www.montedoareeiro.com  |  E-mail: contacto@montedoareeiro.com
Telefone: +351 213015494 / +351 213021431  |  Morada: Estrada Nacional 114, 2100-407 Caneira, Coruche
Facebook: www.facebook.com/montedoareeiro |        GPS: 39°03’57.69”N 8°33’53.63”W
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A Birds & Nature Tours Portugal é a primeira empresa portuguesa totalmente dedicada  
a organizar atividades ligadas à observação de aves: o birdwatching. A Birds & Nature desen-
volve essencialmente tours guiados para observação de aves e os tours fotográficos, os cursos 
e workshops de birdwatching, as viagens de birdwatching e as atividades mistas incluídas.

Tours de birdwatching

Contactar empresa para a realização de atividades de birdwatching em Coruche:
Website: www.birds.pt   |   E-mail: booking@birds.pt   |   Telefone: +351 913299990 
Morada: Monte dos Sapos, Vivenda, 7750-387 Mértola
Facebook: www.facebook.com/birdwatching.tours.in.portugal

Aventura em todo terreno

Atividades de orientação, passeios em todo terreno em moto, moto 4, viaturas 4x4 e kartcross. 
Passeios no montado de sobro e desportos ligados à natureza.

Dar a conhecer um “planeta” onde grandes aventuras são possíveis é a proposta desta agên-
cia, especializada na organização de viagens e eventos de aventura. A principal referência deste 
operador é a organização anual do Sahara Desert Challenge a partir de Coruche, uma expedição 
todo-o-terreno que se desenrola entre a Europa e África.

X-Adventure - Agência de Animação Turística

Mundo de Aventuras Travel & Expeditions - Agência de Viagens de Aventura

Website: www.x-adventure.org   |   Email: x.adventure.cch@gmail.com 
Telefone: +351 918753863 / +351 918753864
Facebook: https://www.facebook.com/X-ADVENTURE-232580490116294

Website: www.mundodeaventuras.pt   |   Email: info@mundodeaventuras.pt 
Telefone: +351 934005110
Facebook: www.facebook.com/mundodeaventuras.travelexpeditions

Mototurismo

A necessidade do homem em montar uma mota e percorrer caminhos à descoberta do mundo 
mistura-se com o próprio desenvolvimento desta máquina, que se massificou principalmente 
graças à primeira guerra mundial e rapidamente passou a fazer parte do imaginário dos mais 
aventureiros. Este espírito de aventura, liberdade e descoberta foi-se desenvolvendo de tal forma 
que em meados dos anos 50 surgiu a atividade do «Mototurismo», evoluindo até à atualidade.
Coruche marca o limite a sul da região do Ribatejo, no mais extenso concelho do distrito de 
Santarém e o décimo maior de Portugal. Dispõe de um leque de opções rodoviárias e acessibi-
lidades privilegiadas com a vizinha Espanha e entre capitais.
Coruche integra a rota da Estrada Nacional 2 (EN2) que liga Chaves a Faro, ao longo de 738,5 
quilómetros, uma rota inédita, pioneira e transregional que atravessa 36 municípios, passa pelo 
interior das povoações e liga paisagens tão diferentes como as vinhas durienses, as planícies 
alentejanas ou as praias algarvias.

Organização de eventos de mototurismo em Coruche:
X-Adventure, www.x-adventure.org / Moto Clube Sacho, www.facebook.com/motoclube.sacho.
Clássicos Coruche, www.classicoscoruche.com / www.facebook.com/classicocoruche
Percurso 3 de 215km (duração: 4 horas, sem contabilizar visitas), com início na Praça de Toiros 
de Coruche e fim no Museu Municipal de Coruche, através dos concelhos de Coruche, Almeirim, 
Chamusca, Ponte de Sor, Mora, Montemor-o-Novo, Vendas Novas e Montijo. O percurso atravessa as 
principais localidades do concelho de Coruche e inúmeros pontos de interesse turístico da região. 
Download de track GPS em formato GPX: www.goo.gl/neKW66.

Escola de ski aquático e wakeboard

O Ski Clube Quinta Grande faz parte de uma exploração agro-pecuária centenária com uma 
extensão de 1500 hectares, onde se praticam as tradicionais culturas da região, tais como o 
arroz, milho e tomate. Tem também uma importante atividade vitivinícola.
Situada a 5Km da vila de Coruche e a 45 minutos da cidade de Lisboa pela ponte Vasco da 
Gama, a escola é um espaço de lazer especialmente concebido para o ski aquático, wakeboard 
e barefoot, dispondo de um lago e de todas as infraestruturas necessárias para a prática deste 
desporto. Dadas as excecionais condições climatéricas da região, está aberto todo o ano.

Website: www.skiclube-quintagrande.pt   |   Email: info@skiclube-quintagrande.pt
Telefone: +351 243618954 / +351 919418930 
Facebook: www.facebook.com/Ski-Clube-Quinta-Grande-295442223845927
GPS: 38°56’24.5”N 8°31’20.6”W (Google Maps: www.goo.gl/c0pywK)
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Geocaching: à descoberta de Coruche

Passeios micológicos

Colóquios sobre património, cultura e natureza

Airsoft

O geocaching é uma caça ao tesouro dos tempos modernos, jogado ao ar livre no mundo inteiro 
com recetores de GPS. A ideia base do jogo é dirigir-se até umas coordenadas específicas e 
encontrar a geocache (recipiente) escondida nesse local.
Como praticar? Necessita apenas de um equipamento GPS ou de um smartphone equipado 
com GPS para chegar até a uma geocache e de ser membro do Geocaching.com (sugere-se 
consulta ao site da comunidade portuguesa em www.geocaching.pt).
Onde estão? Existem geocaches por todo o mundo. É comum os geocachers esconderem ca-
ches em locais que lhes são relevantes ou que mostram um determinado interesse ou capa-
cidade do seu proprietário. Estes locais podem ser muito diferentes. Pode encontrá-las num 
parque natural perto de sua casa, no culminar de uma longa caminhada, debaixo de água ou 
numa rua de uma cidade.
Na região de Coruche, num raio de 50km a partir da sede do concelho, podem ser encontradas 
em permanência mais de 1500 caches válidas que ajudarão a descobrir locais de interesse, 
alguns recônditos, que não visitaria sem ser deste modo.

Já experimentou ir para o campo apanhar cogumelos? Não é aconselhável que o faça sozinho, 
se não tiver os conhecimentos necessários para distinguir as espécies comestíveis das vene-
nosas. Com a chegada da chuva realizam-se os chamados passeios micológicos, orientados 
por quem sabe do assunto. Integrado num grupo, munido de cesta, participe num passeio 
campestre onde pode aprender algumas noções básicas sobre a apanha de cogumelos, para 
além de desfrutar de umas horas bem passadas em plena natureza.
O Município de Coruche, no âmbito do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, realiza anualmente, em 
janeiro, o Encontro Micológico que consiste num passeio micológico pela Herdade dos Concelhos.

A Associação para o Estudo e Defesa do Património Cultural e Natural do Concelho de Coruche, uma 
associação sem fins lucrativos fundada a 25 de novembro de 1986, tem por missão a promoção, o 
estudo, conservação, defesa, divulgação e valorização dos valores mais significativos do património 
cultural e natural do concelho de Coruche. É disso exemplo, para além de outras atividades, um 
conjunto de colóquios temáticos que se realizam ao longo do ano, cujo principal objetivo é informar 
e debater assuntos relacionados com o património cultural e natural a uma escala nacional, particu-
larizando sempre o concelho de Coruche. Por norma, decorrem no período da manhã, reservando-se 
a tarde para visitas ao território no âmbito do tema em causa.

Coruche possui ótimas condições para a prática de airsoft, existindo duas organizações locais 
que desenvolvem atividades de forma regular, uma delas possuindo um campo destinado à 
prática da modalidade.

Clube de Praticantes de Airsoft - CIRA

MAC - Milícia de Airsoft de Coruche

Website: www.facebook.com/cirapt  |  E-mail: clube.airoft.cira@gmail.com  |  Telefone: +351 938776882
Morada: Travessa do Arco, 2100-206 Coruche  |  Campo de Airsoft: Herdade do Monte Alegre, Feixe - Erra
GPS: 39°04’10.7”N 8°24’44.8”W (Google Maps: www.goo.gl/CEcvXh)

Website: www.mac-airsoft-coruche.webnode.pt   |   E-mail: mac.comando@hotmail.com
Telefone: +351 938713472
Morada: Sociedade Recreativa do Bairro da Areia, Rua Riba Falcão, 104, 2100-018 Coruche

Informações em:  Email: observatorio@cm-coruche.pt   |   Telefone: +351 243611210
Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30

Website: www.patrimoniocoruche.pt   |   E-mail: a.patrimonio.coruche@gmail.com
Telefone: +351 936397451 / +351 961691244 / +351 933982091
Morada: Rua de São Francisco, 8-A, 2100-160 Coruche
GPS: 38°57’32.4”N 8°31’29.0”W (Google Maps: www.goo.gl/9mr6af)

Etnografia e artesanato

Ranchos folclóricos

Rancho Folclórico Regional 
do Sorraia 

Morada: Rua Riba Falcão, n.º 55 
- Bairro da Areia, 2100 Coruche
Contacto: +351 919145557
Email: rfsorraia@hotmail.com

Rancho Folclórico dos Foros 
da Branca

Morada: Rua das Estufas - 
Fazenda dos Pelados, 2100 
Branca
Contacto: +351 243606425 / 
+351 967159037

Rancho Folclórico 
Malmequeres do Sorraia

Morada: Rua de Cabo Verde, 
n.º 2, 2100 Couço
Contacto: +351 962564144

Rancho Folclórico 
«Os Camponeses» 
de Santana do Mato

Morada: Centro Social de 
Santana do Mato
Contacto: +351 936405929
Email: camponeses.santana.
mato@gmail.com

Rancho Folclórico 
«Os Arrozeiros do Sorraia»

Morada: Santa Justa
Contacto: +351 243618422 / 
+351 962737289
Email: arrozeirosdosorraia@
hotmail.com
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Artesãos

Alda Matias
Reciclart
Facebook: ReciclArt
+351 934776051
António Lourenço
Cestaria e empalhamento
+351 969443361
António Monteiro
Encadernação 
e trabalhos em cortiça
rogilex@gmail.com
+351 936119380
Arlindo Pirralho
Escultura em madeira 
e cortiça
+351 914647137
Castelo Canejo
Artesanato têxtil
Facebook: munecosdacastelo
+351 916740667
Custódia Prancha
Artesanato têxtil
custodiaprancha@gmail.com
+351 934791251

Paulo Nunes
Figurados e quadros 
em cortiça
Facebook: paulonunesmanutjardins
+351 939669219
Paulo Carvalho
Quadros com pregos
sorraiacarvalho@hotmail.com
+351 916926919

Sandra Cabral
Peças para bebés e crianças
Facebook: SweetBaby.
bySandra
sandy.spc@hotmail.com
+351 9220157221

Sandra Velez
Artifícios tradicionais 
de Coruche 
sandra.ribatejo@sapo.pt
+351 967082154

Eunice Silva
Joalharia artesanal
edecoruche@sapo.pt
+351 939425437
Inês Carneiro
Artesanato têxtil
Facebook: MundodosMiminhos1
+351 938916753
José Tanganho
Cerâmica figurativa
+351 919154789
Manuela Mesquita
Bordados
Facebook: Atelierdebordados
mmanuela.mesquita@hotmail.com
+351 967366743
Marília Peseiro
Pintura em caixas
mariliapeseiro@sapo.pt
+351 969445817
Marlene Pereira
Trajes tradicionais
marleneccho9@hotmail.com
+351 927172339

Maria Elvira Pereira
Tecidos e aplicações 
em cortiça
Facebook: juntarostrapos
+351 938948024
Maria José Caçador
Artesanato variado em 
madeira e cortiça e reciclart
Facebook: entre.meios.
ideiaslocais
+351 919588067
Mónica Eberl
Bijuteria em metais 
e materiais diversos
eberl@live.com.pt
+351 933414162
Ofélia Rama
Trapologia
+351 938314930
Paulo Fatela
Pintura, cerâmica, têxtil 
e madeira
www.paulofatela.blogs.sapo.pt
www.coruche.blogs.sapo.pt

Campos de férias

A Academia de Campo foi concebida com a finalidade de realizar um vasto leque de eventos, 
atividades lúdicas e desportivas, sendo ainda palco de vários projetos de escolas, grupos de 
crianças e jovens, campos de férias, entre outros.

Situado numa quinta com cerca de 1 hectare e meio, tem um conjunto de infraestruturas 
disponíveis como seis camaratas, lagar, forno, parque de merendas, piscina e campo de jogos.

Academia de Campo

Aventura Radical

Website: www.academiadecampo.pt   |   E- mail: geral.academia@sapo.pt   |   Telefone: +351 933838637 / 
+351 243605300       GPS: 38°52’47.5”N 8°35’20.0”W (Google Maps: www.goo.gl/hSmdvm)

Website: www.aventuraradical.pt | Email: aventuraradical@sapo.pt | Telefone: +351 936425366  
Morada: Beco do Açude, Brejoeira, 2100-672 Santana do Mato | Facebook: www.facebook.com/aventuraradical
GPS: 38°51’30.1”N 8°27’02.5”W (Google Maps: www.goo.gl/1zeyxP)

Rancho Folclórico  
da Fajarda

Morada: Rua de Coruche,  
n.º 80, 2100-502 Fajarda
Contacto: +351 962521432 / 
+351 932555663 /  
+351 934646303
Email: geral@rf-fajarda.pt
Website: www.rf-fajarda.pt

Rancho Folclórico de São 
José da Lamarosa

Morada: Rua da Padaria, lote 
19, 2100-400 Lamarosa
Contacto: +351 939688336
Email: rancho.folclorico.lama-
rosa@hotmail.com

Rancho Folclórico 
do Biscainho

Morada: Junta de Freguesia do 
Biscainho, Est. Municipal n.º 

515, 2100-651 Biscainho
Contacto: +351 933300200
Email: ranchofregbiscainho@
sapo.pt

Associação Cultural 
e Recreativa do Grupo 
Folclórico e Etnográfico 
de São José da Lamarosa

Morada: Rua Padre Luís Nunes 
da Silva, n.º 19 - Apartado, 67, 
2100-405 Lamarosa
Contacto: +351 936353944

Email: gfolclorico.etn_sjl@iol.pt
Rancho Folclórico  
de Vila Nova Erra

Contacto: +351 933195659
E-mail: folclorerra@gmail.com
Website: wwww.goo.gl/bFQczh

Rancho Folclórico 
“Espiga Dourada”  
da Volta do Vale

Contacto: +351 919682032
Website: https://goo.gl/MNRJxE

Piscinas Municipais

Composta por cinco tanques aquáticos (três descobertos e dois cobertos e aquecidos), as pisci-
nas municipais de Coruche oferecem excelentes condições para a prática da natação e do lazer.
Horários: Piscinas de ar livre: de 15 de junho a 14 de setembro; de terça-feira a domingo das 10h00 
às 20h00; encerramento à segunda-feira.
Piscinas Cobertas: de 15 de setembro a 14 de junho; de segunda a sexta-feira das 08h30 às 22h30; 
aos sábados das 08h30 às 13h00; encerramento aos domingos e feriados; de 15 de junho a 31 de 
julho e 1 de setembro a 14 de setembro.
Tanque de 25m: segunda-feira das 17h30 às 22h30; de terça-feira a sexta-feira das 13h00 às 15h00 e 
das 17h30 às 22h30; sábado das 10h00 às 12h30.

Morada: Rua Capitão Salgueiro Maia,  
2100-042 Coruche   |   Tel.: +351 243610590
Email: piscinas@cm-coruche.pt
Informações sobre o funcionamento das 
Piscinas Municipais: www.goo.gl/QQMAaC
GPS: 38°57’40.1”N 8°31’56.2”W 
(Google Maps: www.goo.gl/6vwfHn)
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Em Coruche sabe bem andar de cabeça no ar! Este evento, organizado pela Windpassenger e ten-
do o Município como parceiro, vem provar isso mesmo. Marcam presença no evento dezenas de 
equipas de todo o mundo a sobrevoarem os céus de Coruche durante seis dias dedicados inteira-
mente ao balonismo, com muita animação, artesanato e street food, em todo o Parque do Sorraia.

A carne do toiro bravo é o mote principal deste evento gastronómico único, que a vila de Coruche pro-
move há mais de uma década, a que estão associados os valores tradicionais da cultura tauromáquica. 
Todos os anos em abril/maio, Coruche lança o desafio “Faça uma pega de caras...no prato!”.

A Exposição de Clássicos de Coruche é um certame dedicado à automobilia e aos car-
ros, motas e bicicletas clássicas inserido na programação do Sabores do Toiro Bravo. 
Recebe a cada edição muitos autos, motos, motorizadas e muitos stands de venda de 
todo o tipo de peças, viaturas antigas, miniaturas, literatura clássica, uma exposição 
fotográfica sobre desporto motorizado, um desfile de elegância para todo o tipo de 
viaturas clássicas e sempre com um grande ambiente.

Certame que reúne os principais atores desta fileira, na Capital Mundial da Cortiça. A Feira tem 
lugar no Centro de Exposições localizado no centro da vila, estando o Observatório do Sobreiro 
e da Cortiça reservado para as conferências e debates. Uma panóplia de atividades como ex-
posições, espetáculos musicais, desfile de moda (Coruche Fashion Cork) e evasão no montado 
fazem parte também da programação selecionada.

Festival Internacional de Balonismo

Sabores do Toiro Bravo

Exposição de Clássicos de Coruche - Automobilia, Carros, Motas e Bicicletas

FICOR - Feira Internacional da Cortiça

Parque do Sorraia em Coruche   |   Uma edição anual em março / abril
Organização: www.up.windpassenger.pt

Uma edição anual em abril / maio   |   Parque do Sorraia e Praça de Toiros de Coruche
Organização: Câmara Municipal de Coruche

Uma edição anual em maio   |    Centro de Exposições de Coruche
Organização: Câmara Municipal de Coruche

Website: www.classicoscoruche.com  |  Facebook: www.facebook.com/classicocoruche

eventos
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A Corrida das Pontes reúne centenas de atletas, tradicionalmente no último dia da FICOR e tem 
vindo a destacar-se ao longo dos anos pelo excelente nível de organização e pelo percurso atra-
tivo que é desenhado anualmente. A grande afluência a este evento é partilhada com a Corrida 
da Família, que se realiza em simultâneo e que é dedicada ao público em geral.

A zona ribeirinha da vila de Coruche recebe nesta data centenas de atletas preparados para o 
grande desafio das provas de aquatlo e triatlo que aqui têm lugar. Um evento que anima verda-
deiramente o centro da vila de Coruche e toda a zona ribeirinha.

São uma das mais reconhecidas festividades religiosas e populares do país, contando sempre 
com milhares de visitantes que não perdem a oportunidade de visitar Coruche nesta época do 
ano. O fogo de artifício, a procissão em honra de Nossa Senhora do Castelo, a animação taurina 
nas ruas do centro histórico, o cortejo Histórico e Etnográfico no dia 17, feriado municipal, e 
dia do Campino, são alguns dos momentos altos da Festa, que conta sempre com grandes 
concertos e, naturalmente, boa gastronomia ribatejana.

São os sons que animam as noites quentes de verão com uma programação cuidada de sonorida-
des diversas que preenchem musicalmente o anfiteatro do Parque do Sorraia. O festival de folclore 
organizado pelo Rancho Regional do Sorraia inaugura tradicionalmente este programa de música.

É sem dúvida a prova de BTT mais aguardada no concelho. O percurso pela lezíria e charneca 
ribatejanas gera sempre grande expectativa, constituindo um grande desafio para os atletas. A 
noite de sábado é por tradição a noite da Festa da Juventude, com muita animação e concertos 
com bandas convidadas.

Corrida das Pontes

Taça de Portugal de Triatlo / Provas de Aquatlo

Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo

Sons de Verão

24H BTT CCH e Festa da Juventude

Uma edição anual em maio   |   Vila de Coruche
Organização: Câmara Municipal de Coruche

Uma edição anual em julho   |   Parque do Sorraia em Coruche
Organização: Câmara Municipal de Coruche

Uma edição anual em agosto   |   Parque do Sorraia em Coruche e Vila de Coruche
Organização: Comissão de Festas / Câmara Municipal de Coruche

Uma edição anual em junho / agosto   |   Parque do Sorraia em Coruche
Organização: Câmara Municipal de Coruche

Uma edição anual em junho   |   Parque do Sorraia em Coruche
Organização: Câmara Municipal de Coruche
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Dois fins de semana, dois momentos dedicados respetivamente à gastronomia tradicional ribate-
jana e aos sabores do arroz. Os restaurantes aderentes, reunidos no mesmo espaço, apresentam 
propostas irrecusáveis do melhor que se pode degustar no Ribatejo. Quem visitar estas jornadas 
já sabe que pode contar também com animação musical garantida às horas de refeições.

Jornadas de Gastronomia e Sabores do Arroz

Uma edição anual em outubro   |   Restaurantes do concelho de Coruche
Organização: Câmara Municipal de Coruche

Um evento que reúne todas as gerações e uma excelente oportunidade para comprar livros a 
preços competitivos. Autores convidados, workshops, palestras e sessões de leitura que pri-
mam pela qualidade temática subjacente a um tema central que é lançado todos os anos.

Feira do Livro

Uma edição anual em outubro   |   Centro de Exposições de Coruche
Organização: Câmara Municipal de Coruche

Coruche celebra cada ano o Dia Europeu do Enoturismo, assinalando esta data com di-
versas atividades lúdicas como caminhadas, passeios de BTT e exposições temáticas.  
A comemoração tem a chancela da RECEVIN – Rede Europeia das Cidades do Vinho e da 
AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho, de que o Município faz parte.

Dia Europeu do Enoturismo

Uma edição anual em novembro   |   Galeria de exposições do Mercado Municipal de Coruche
Organização: Câmara Municipal de Coruche

gastronomia
Lançada em 2003, a Bienal tem efetuado um percurso assinalável no campo das artes plás-
ticas. Desde 2013 as edições realizadas têm vindo a contemplar a instalação de exterior, em 
percursos que valorizam os valores urbanísticos e arquitetónicos de Coruche, criando uma sim-
biose entre a obra e o espaço que a envolve.

Bienal de Coruche - Percursos com Arte

Uma edição a cada dois anos em setembro / outubro   |   Vila de Coruche
Organização: Câmara Municipal de Coruche
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Pratos tradicionais: Doçaria tradicional:

Coruche mantém uma grande tradição na sua Gastronomia. Os pratos típicos transmitem o 
trabalho no campo, onde a lavoura era compensada com uma cozinha rica e cuidada e onde 
os produtos regionais eram de uma importância extrema. Eventos como as Jornadas de Gas-
tronomia (em outubro) e Sabores do Toiro Bravo (em maio) marcam anualmente o calendário 
de atividades do município de Coruche, levando à mesa as iguarias do receituário regional 
juntando a tradição e a inovação. 

• Sopa de Feijão-Frade 
  do Couço
• Sopa de Feijão com Couve
• Canja de toiro bravo 
• Açorda de Sável
• Bacalhau Assado 
  com Migas
• Arroz de Entrecosto
• Migas de Batata com
  Carne de Porco

• Cabrito Frito à Lavrador
• Febra e Cachola de Azeite 
  e Vinagre
• Farinheira de Sangue
• Espetadas de vitela brava 
  em pau de loureiro
• Favada com nacos de
  vitela brava
• Bife à Vitor Mendes

• Bolo de Nozes
• Bolo de Mel
• Bolos Brancos
• Arroz Doce
• Areias do Sorraia
• Azevias
• Nógado de Pinhão e Mel

Restaurantes

A Barca do Canuto
Morada: Zona Industrial do 
Monte da Barca - Coruche
Telefone: +351 964879186
Facebook: www.facebook.
com/barcadocanuto
Reservas: Sim
Horário: Das 7h00 às 24h00
Encerramento: Domingo
Capacidade: 40 lugares
Especialidades: Feijoada, 
vitela estufada, cozido 
à portuguesa e bacalhau 
assado no forno
GPS: 38°56’13.4”N 8°29’13.9”W 
(Google Maps: https://goo.gl/
ckEmAv)

A Cubata
Morada: Rua de 5 de Outubro, 
25 - Coruche
Telefone: +351 243689274
Facebook: www.facebook.
com/pg/cervejaria.cubata

Reservas: Sim
Horário: Das 7h00 às 21h00
Encerramento: Quarta-feira
Capacidade: 30 lugares
Especialidades: Cozido à 
portuguesa, frango assa-
do, picanha, leitão assado, 
secretos
GPS: 38°57’32.7”N 8°31’23.4”W 
(Google Maps: https://goo.
gl/7xhOqn)

A Tasca
Morada: Mercado Municipal - 
Coruche
Telefone: +351 243618748
Facebook: www.facebook.
com/tascacoruche
Reservas: Sim
Horário: Das 7h00 às 22h00
Encerramento: Domingo
Capacidade: 35 lugares
Especialidades: Bacalhau com 
grão, cozido à portuguesa, 

costeleta de novilho
GPS: 38°57’32.2”N 8°31’23.6”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
xfZvc7)

Abaladiço
Morada: Rua Dr. Virgilio Pais do 
Amaral - Coruche
Telefone: +351 243677022 / + 
351 913465450
Reservas: Sim
Facebook: www.face-
book.com/o-abaladi-
ço-668578156517886
Horário: Das 6h30 às 22h00
Encerramento: Domingo
Capacidade: 38 lugares
Especialidades: Choco frito, 
cozido à portuguesa, massa-
da de peixe
GPS: 38°57’39.2”N 8°31’10.4”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
lzynOv)

Aliança
Morada: Rua de São Pedro, n.º 
7 - Coruche
Telefone: +351 243617429
Reservas: Sim
Horário: Das 12h00 às 22h00
Encerramento: Sábado
Capacidade: 64 lugares
Especialidades: Bacalhau 
assado com migas, galinha do 
campo com arroz no forno, ca-
brito frito à moda de Coruche
GPS: 38°57’32.1”N 8°31’34.8”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
QlC3D3)

Barra Azul
Morada: Rua António Ferreira 
Roquete - Fajarda
Telefone: +351 243678725
Reservas: Sim
Horário: Das 07h00 às 24h00
Encerramento: Domingo
Capacidade: 80 lugares
Especialidades: Bacalhau 
com migas, feijoada, doces 
tradicionais
GPS: 38°57’34.2”N 8°35’45.7”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
zTCwi3)

Coruja Chef
Morada: Quinta de São Marti-
nho - Santo Antonino - Coruche
Telefone: +351 936826311
Reservas: Sim
Facebook: www.facebook.com/
CorujaChef
De segunda a quinta: 
Das 12h00 às 22h00
De sexta a sábado: 
Das 12h00 às 01h00
Domingo: Das 12h00 às 18h00
Encerramento: quarta-feira
Capacidade: 56 lugares
Especialidades: Pratos 
tradicionais portugueses e 
bebidas de autor fundidos 
com os sabores do mediter-
râneo, num espaço rústico 
acolhedor.

GPS: 38°57’48.6”N 8°31’57.2”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
MtLJmO)

Dona Zé
Morada: Rua 5 de Outubro, 
n.º41 A - Coruche
Telefone: +351 243617744 / 
+351 917 072 337
Facebook: www.facebook.
com/Self-Service-Dona-
-Zé-170227793132121
De Segunda a sexta: Das 9h00 
às 21h00
Sábado: Das 9h00 às 20h00
Domingo: Das 10h00 às 14h00
Capacidade: 67 lugares
Especialidades: Bacalhau à 
Dona Zé, bacalhau à posta no 
forno, frango assado.
GPS: 38°57’34.7”N 8°31’19.7”W 
(Google Maps: www.goo.
gl/9zz9pW)

Fonte de Pau
Morada: Rua de Coruche, 
n.º 69 - Santana do Mato
Telefone: +351 243677075 / 
+351 964527834
Facebook: www.facebook.
com/FonteDePau
Reservas: sim
Horário: Das 07h00 às 23h00
Encerramento: Segunda-feira
Capacidade: 80 lugares
Especialidades: Tábua terra 
e mar (medalhões de vitela, 
gambas e frutos tropicais) 
e secretos de porco preto na telha.
GPS: 38°53’05.4”N 8°24’57.2”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
I0rxLZ)

Jakim Girassol
Morada: Estrada nacional, 
n.º 119 - Biscainho
Telefone: +351 243660333
Facebook: www.facebook.
com/Restaurante-Jakim-Giras-
sol-656885984378204
Reservas: sim

Horário: Das 07h00 às 23h00
Encerramento: Segunda-feira
Capacidade: 80 lugares
Especialidades: Bacalhau à 
Girassol, feijoada de chocos 
com camarão, espetadas de 
vitela brava, nacos de vitela 
brava com ervas aromáticas 
e bochechas de toiro bravo 
estufadas.
GPS: 38°54’08.3”N 8°38’11.5”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
TTL0VG)

Maia
Morada: Rua do Comércio, n.º 
43 - Couço
Telefone: +351 243098432
Reservas: Sim
Horário: Das 12h00 às 15h00 e 
das 20h00 às 22h30
Encerramento: Domingos e 
Feriados
Capacidade: 40 lugares
Especialidades: Sopa de 
feijão frade à moda do Couço, 
ensopado de enguias, carne 
de porco com migas de espar-
gos, bolo de batata doce, 
bolinhos de pinhão.
GPS: 38°59’17.3”N 8°17’15.1”W 
(Google Maps: www.goo.gl/thoHPP)

Mr Rino Burger & Pizza
Morada: Rua 5 de Outubro, 
n.º 31 C - Coruche
Telefone: +351 932487569 / 
+351 243660127
Website: www.mrrino.com
Facebook: www.facebook.
com/mrrino.burgerpizza
Reservas: Sim
Horário: Das 11h00 às 15h00 e 
das 17h00 às 22h00
Encerramento: Segunda-feira
Capacidade: 30
Especialidades: Pizzas, ham-
búrgueres, saladas, bifanas, 
kebabs, baguetes e hot dog.
GPS: 38°57’33.8”N 8°31’21.3”W 
(Google Maps: www.goo.gl/zsx4XL)
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Blue Bar
Morada: Avenida do Sorraia - 
Coruche
Telefone: +351 938356985
Facebook: www.facebook.
com/bluebarcch
Horário: De terça a sábado das 
10h00 às 01h00 e domingo 
das 10h00 às 00h00
Encerramento: Segunda-feira
GPS: 38°57’20.7”N 8°31’52.1”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
w67z4N)

Del Rio
Morada: Parque do Sorraia - 
Coruche
Telefone: +351 938356985
Facebook: www.facebook.
com/DelRioBarEsplanada

Horário:
De segunda a quinta: Das 
11h00 às 00h00
Sexta: Das 11h00 às 02h00
Sábado: Das 10h00 às 02h00
Domingo: Das 10h00 às 00h00
GPS: 38°57’28.0”N 8°31’18.5”W 
(Google Maps: https://goo.gl/
MPcVj2)

Tasca do Melro
Morada: Rua de Gôa, n.º 13 - 
Coruche
Facebook: www.facebook.
com/tascadomelro
Horário: De sexta a sábado das 
20h30 às 02h00
GPS: 38°57’47.3”N 8°31’26.1”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
LwbGzT)

Bares e esplanadas

Tasca Narsa
Morada: Rua de Olivença, 17 - 
Coruche
Facebook: www.facebook.
com/tascanarsa
Horário: De sexta a sábado das 
20h30 às 02h00
GPS: 38°57’37.1”N 8°31’26.9”W
(Google Maps: www.goo.
gl/8KAMWW)

O Choupo
Morada: Estrada Nacional, 
251 - Montinhos dos Pegos - 
Coruche
Telemóvel: +351 917785703
Facebook: www.facebook.
com/RestauranteOChoupo
Reservas: Sim
Horário: Das 10h00 às 22h00
Capacidade: 80 lugares
Especialidades: Bacalhau à 
casa, ensopado de enguias, 
enguias com migas de coen-

tros, grelhados de novilha 
brava, medalhões do lombo 
de vitela brava, cataplanas de 
carne e peixe.
GPS: 38°57’16.4”N 8°29’35.7”W 
(Google Maps: www.goo.gl/VfLgBM)

O Farnel
Morada: Rua Vasconcelos 
Porto, n.º 9 - Coruche
Telefone: +351 243675436 / 
+351 933534945
Website: www.ofarnel.com

Facebook: www.facebook.
com/restaurante.o.farnel.
coruche
Reservas: Sim
Horário: Das 10h00 às 16h00 e 
das 19h00 às 22h00
Encerramento: Segunda-feira
Capacidade: 150
Especialidades: Migas com 
bacalhau assado, bacalhau à 
Farnel, açorda de sável com 
sável frito, migas de batata 
com carne de porco, cabrito 
frito à moda de Coruche, 
cabrito à lavrador, grelhada 
mista de novilha brava, nacos 
de vitela brava com cargueja.
GPS: 38°57’23.4”N 8°31’49.5”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
zuhbcj)

Ó Manel
Morada: Rua de São Tomé, n.º 
4 - Coruche
Telefone: +351 243675878
Facebook: www.facebook.
com/Restaurante-Ó-Ma-
nel-349495688485267
Reservas: Sim
Horário: Das 07h00 às 24h00
Encerramento: Domingo
Capacidade: 30 lugares
Especialidades: Cozido à 
portuguesa, queixadas de 
porco, pézinhos de porco de 
coentrada, gambas grelhadas 
e fritas, pudim de ovos.
GPS: 38°57’47.3”N 8°31’15.2”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
bPbx5R)

Pizzaria a Rampa
Morada: Centro Comercial 
Jardim - Coruche
Telefone: +351 243153377
Horário: Das 6h30 às 02h30
Encerramento: Domingo
GPS: 38°57’30.2”N 8°31’25.9”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
r37q4y)

Ponte da Coroa
Morada: Estrada Nacional, 114 
- 2100-106 Coruche
Telefone: +351 243617390
Facebook: www.facebook.
com/PontedaCoroa
Reservas: Sim
Horário: Das 08h00 às 23h00
Encerramento: Domingo
Capacidade: 180 lugares
Especialidades: Caça, leitão 
assado, frango no churrasco, 
grelhados diversos.
GPS: 38°57’17.1”N 8°31’16.9”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
LPoHbO)

Pôr do Sol
Morada: Rua do Comércio, n.º 
81 - Couço
Telefone: +351 243650105
Reservas: Sim
Horário: Das 06h00 às 24h00
Capacidade: 65 lugares

Especialidades: Vitela estufa-
da, lombo assado.
GPS: 38°59’16.0”N 8°17’10.3”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
ljcGIl)

Sabores de Coruche
Morada: Cruzamento do Monte 
da Barca - Coruche
Telefone: +351 243618319
Facebook: www.facebook.
com/sabores.decoruche
Reservas: Sim
Horário: Das 12h00 às 15h30 e 
das 19h30 às 23h00
Encerramento: Segunda-feira
Capacidade: 85 lugares
Especialidades: Bife da 
vazia com molho da charneca, 
grelhada de novilha brava, 
cachaço de toiro bravo com 
grão e hortelã, plumas de 
porco preto do montado com 
migas de espargos, bochecha 

de porco preto, aba de novilha 
brava estufada com lombardo, 
arroz doce.
GPS: 38°56’48.7”N 8°30’00.1”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
nGuuik)

Tasca das Madrinhas
Morada: Rua Principal - Branca
Telefone: +351 243605128
Facebook: www.facebook.
com/tasca.dasmadrinhas
Reservas: sim
Horário: Das 6h30 às 00h00
Capacidade: 40 lugares
Especialidades: Cozido à 
portuguesa, carne de porco à 
alentejana, bacalhau à Gomes 
de Sá.
GPS: 38°50’10.0”N 8°34’11.3”W 
(Google Maps: www.goo.gl/
CXXRMK)
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alojamento

Monte do Areeiro
Casas de férias
Website: www.montedoareeiro.com
E-mail: contacto@montedoa-
reeiro.com
Telefone: +351 213015494 / 
+351 213021431
Morada: Estrada Nacional 114, 
2100-407 Caneira, Coruche
Facebook: www.facebook.
com/montedoareeiro
GPS: 39°03’57.69”N 
8°33’53.63”W

Casa do Rio Sorraia
Turismo de habitação
Website: www.casadoriosorraia.pt
Email: recepcao@casadorio-
sorraia.pt
Telefone: +351 243611110
Morada: Rua de Salvaterra de 
Magos, 46, 2100-198 Coruche
Facebook: www.facebook.
com/casadoriosorraia
GPS: 38°57’21.5”N 8°31’53.1”W

Monte Macário
Alojamento local
Website: www.montemacario.pt
Email: info@montemacario.pt
Telefone: +351 939095539 / 
+351 933679185
Morada: Herdade da Delgada, 
Estrada da Lamarosa, 2100-
621 Coruche
Facebook: www.face-
book.com/Monte-Macá-

rio-593453364034616
GPS: 39°00’30.2”N 8°29’47.5”W

Monte das Gamas
Alojamento local
Email: montedasgamas@
gmail.com
Telefone: +351 934509277
Morada: Monte das Gamas, 2100-
501 Amieira
Facebook: www.facebook.
com/Monte.das.Gamas
GPS: 38°56’35.6”N 8°36’15.5”W

Quinta da Mimosa
Alojamento local
Website: www.quintadamimosa.com
Email: geral@quintadamimosa.com
Telefone: +351 243677019 / 
+351 968120360
Morada: Rua Nova 24, Fajarda, 
2100-525 Amieira
Facebook: www.facebook.
com/QuintaDaMimosa
GPS: 38°57’49.2”N 8°36’29.9”W

Casa da Aldeia
Alojamento local
Email: montedamoagem@
gmail.com
Telefone: +351 914895746 / 
+351 243678137
Morada: Rua da Moagem, 3, 
Fajarda, 2100-507 Coruche
www.facebook.com/casadaal-
deiaribatejo
GPS: 38°57’52.9”N 8°36’15.8”W

Quinta da Azervada  
de Cima
Alojamento local
Website: www.azervada.com
Email: turismo@azervada.com
Telefone: +351 917221700
Morada: Quinta da Azervada, 
2100-016 Coruche, Azervadinha
Facebook: www.facebook.com/
azervada
GPS: 38°57’47.4”N 8°29’07.5”W

Herdade da Agolada  
de Cima
Country house & living
Website: www.agolada.pt
E-mail: reservas@agolada.pt
Telefone: +351 243617047 / 
+351 213868535
Morada: Monte da Agolada, 
Estrada Nacional 114, 2100-
048 Coruche
GPS: 39°00’17.5”N 8°33’38.3”W

Coudelaria Vale Pau
Turismo rural
Website: www.coudelariavale-
pau.com
Email: valepauneto@hotmail.com
Telefone: +351 938510332 / 
+351 934090331
Morada: Coudelaria Vale Pau, 
2100-675 Santana do Mato
GPS: 38°52’44.3”N 8°24’31.9”W

Área de serviço para autocaravanas

GPS: 38°57’40.1”N 8°31’09.3”W (Google Maps: www.goo.gl/GZbbuV).
Atividades: O Clube Autocaravanista Itinerante, sediado em Coruche, promove eventos e actividades 
relacionadas com a prática do autocaravanismo. Mais informação em www.cai-autocaravanismo.pt

Autocaravanismo

A Área de Serviço para Autocaravanas situa-se no Parque de Mercados e Feiras, em Coruche. O 
estacionamento é interdito no último sábado de cada mês devido à realização da feira mensal, 
pelo que o estacionamento das autocaravanas faz-se, nesse dia, nos estacionamentos adja-
centes ao Parque de Mercados e Feiras / Área de Serviço para Autocaravanas. 



CENTRO DE SAÚDE DE CORUCHE
Telefone: +351 243610500

GNR - POSTO DE CORUCHE
Telefone: +351 243611240

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE
Telefone: +351 243610200

TURISMO DE CORUCHE
Telefone: +351 243619072

FREGUESIA DE SANTANA DO MATO
Telefone: +351 243677204

FREGUESIA DE SÃO JOSÉ 
DA LAMAROSA
Telefone: +351 243724146

FREGUESIA DO COUÇO
Telefone: +351 243650178

FREGUESIA DA BRANCA
Telefone: +351 243606116

FREGUESIA DO BISCAINHO
Telefone: +351 243689115

TURISMO DE CORUCHE

Visite o Posto de Turismo de Coruche & Loja do Montado, que funciona junto  
à Galeria do Mercado Municipal e descubra bons motivos para visitar Coruche.  
Durante a visita poderá obter informações sobre o que ver e fazer em Coruche, onde 
ficar ou onde comer e ainda pode adquirir produtos locais.

E-mail: posto.turismo@cm-coruche.pt
Telefone Posto de Turismo: +351 243619072
Horário do Posto de Turismo (aberto todos os dias): 
Horário de verão das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h30
Horário de inverno das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Serviço de Turismo do Município de Coruche
E-mail: turismo@cm-coruche.pt
Telefone Turismo de Coruche: +351 243610820

UNIÃO FREGUESIAS CORUCHE, 
FAJARDA E ERRA
Telefone: +351 243675622

DELEGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CORUCHE DO COUÇO
Telefone: +351 243650506

OBSERVATÓRIO DO SOBREIRO E DA CORTIÇA
Telefone: +351 243611210

ZIMB - ZONA INDUSTRIAL  
DO MONTE DA BARCA
Instalações Municipais 
Telefone: +351 243610230

PISCINAS MUNICIPAIS
Telefone: +351 243610590

BOMBEIROS MUNICIPAIS
Telefone: +351 243610260

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Telefone: +351 243610212

MUSEU MUNICIPAL DE CORUCHE
Telefone: +351 243610820

contactos úteis
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Turismo de Coruche

Turismo de Coruche & Loja do Montado
Museu Municipal de Coruche
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