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Concentração às 6h15 no Rossio de S. Brás em 
Évora (local do costume). Partida de autocarro 
pelas 6h30.  
Chegada às 8h30 em Samora Correia, ao Recinto 
do Festival, onde iremos juntar-nos à "Caminhada 
Arroz Carolino" organizada pelo Município de 
Benavente no âmbito do 3.º Festival do Arroz 
Carolino das Lezírias Ribatejanas.  
 
A Caminhada irá decorrer pela “Rota das Lezírias”. 
Parte do caminho é realizado nos valados dos rios 
Almansor e Sorraia, que protegem as terras 
agrícolas das cheias sazonais, e o canal de rega do 
Vale do Sorraia está presente em grande parte da 
rota, providenciando uma agradável e fresca 
companhia da água que rega os campos. 
 
Terminada a caminhada, almoço livre no Recinto 
do Festival.  
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA  
Extensão: 10 km (Rota das Lezírias) 
Duração aproximada: 3 h 
Grau de dificuldade: Fácil  
Percurso Circular  
 
 
 
 

PREÇOS 
Sócios do GCE: 10 passadas  
Não Sócios:  12 passadas 
Crianças dos 4 aos 16 anos: pagam 50% 
(inclui inscrição, seguro e autocarro) 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÕES  
Data Limite de Inscrições: 12.maio.2019 
Só se aceitam inscrições de Não Sócios, a partir do 
dia 16 de abril. 
 

No ato da inscrição indicar: nome completo, data 
de nascimento, NIF, contacto e tamanho de T-Shirt 
 
Formas de Inscrição: 
Por e-mail: gcaminheirosevora@gmail.com  
Por telefone: Isilda Roque (tlm. 965745749) ou 
Sónia Costa (tlm. 966649999 - após as 18 horas).  
Presencialmente: na sede do Grupo Caminheiros, 
aos sábados entre as 11h e as 15h; ou na loja 
ModÉvora (Sr. Ernesto Alhinho) 
 
Pagamento: 
O pagamento deve ser efetuado no ato da 
inscrição, ou por transferência bancária para o NIB: 
0033 0000 4543 1846 9330 5 (Millenium/BCP) - 
Grupo Caminheiros Évora, após a qual deve enviar 
comprovativo por e-mail.  
 
NOTA: A inscrição só será considerada válida se for 
paga até à data limite de inscrições (caso não seja 
paga, a vaga será disponibilizada a participantes 
em lista de espera) – Não serão aceites 
pagamentos no dia da caminhada. 
 
 

REGRAS E RECOMENDAÇÕES 
ü Circule apenas pelos trilhos  
ü Os caminhos por vezes atravessam propriedades privadas, 

respeite-as, feche os portões e cancelas e não recolha 
nada! 

ü Em algumas situações terá que atravessar estradas 
asfaltadas, tenha atenção! 

ü Respeite a Natureza. Não recolha ou perturbe animais, 
plantas ou rochas 

ü Não deixe lixo ou vestígios da sua passagem  
ü Leve água, mantimentos e protetor solar  
ü Use calçado confortável de sola cardada com boa 

aderência ao solo, roupa adequada, chapéu, mochila e 
bastão de caminhada.   l 



BENAVENTE E SAMORA CORREIA 

Localizado na margem sul do Tejo, na grande Lezíria 
Ribatejana, entre Santarém e 
Lisboa, o município de Benavente 
é atravessado pelo rio Sorraia, a 
maior bacia afluente do Tejo. O 
município de Benavente é famoso 
pelas suas ganadarias, de 
reconhecido valor em todo o país, 
e pela figura típica do campino, que com as suas 
vestes garridas dá vida às festas tradicionais, com 
exibições nos jogos de cabrestos e na picaria à vara 
larga, típicas da região. 

O património arquitetónico do município foi muito 
afetado pelo sismo de 23 de abril de 1909, que 
destruiu quase por completo os aglomerados de 
Benavente, Samora Correia e Santo Estêvão. 
Apresenta um centro histórico consolidado e bem 
delimitado pelo Rio Sorraia, a nascente, e pela Lezíria 
dos Cavalos, a poente. 

Samora Correia é uma cidade do concelho de 
Benavente, e desenvolveu-se em torno da Igreja 
Matriz (Nossa Sr.ª da Oliveira) e do Largo 25 de Abril, 
tendo como limite natural a poente, o Rio Almansor. 

 

FESTIVAL DO ARROZ CAROLINO  

O Festival do Arroz Carolino das 
Lezírias Ribatejanas enquadra-
se no projeto de promoção do 
arroz carolino das lezírias 
ribatejanas, visando contribuir 
para a valorização e atratividade 

deste território no âmbito local, regional e nacional, 
onde a componente gastronómica assume uma 
dimensão de especial relevo. 
Integrando áreas funcionais distintas, o Festival 
apresenta um modelo multifacetado com enfoque na 
gastronomia, nomeadamente numa tenda de grande 
dimensão que designamos como Praça do Arroz onde 
se concentram os showcookings, as degustações, as 
bancas do arroz e os restaurantes e uma outra tenda 
destinada a exposição institucional, de artesanato e 
de produtos regionais. A programação cultural 
apresenta um forte cartaz musical promovendo 
também a participação de muitas coletividades e 
associações dando expressão às dinâmicas culturais 
locais. 

 

Recolhido de https://festivaldoarrozcarolino.pt 

 

CAMINHADA DO ARROZ CAROLINO 

Integrada no Festival, realiza-se a Caminhada do 
Arroz Carolino. A Caminhada de 10Km decorre no 
PR1BNV Rota das Lezírias. 

 
 
 

 

ROTA DAS LEZÍRIAS 

A Rota das Lezírias é uma Pequena Rota 
pedestre e ciclável, que se destaca pelo 
seu carácter natural e rural, marcado pela 
água que lhe concede uma paisagem diversificada e 
dinâmica. 
Parte do caminho é realizado nos valados dos rios 
Almansor e Sorraia, que protegem as terras agrícolas 
das cheias sazonais, e o canal de rega do Vale do 
Sorraia está presente em grande parte da rota, 
providenciando uma agradável e fresca companhia da 
água que rega os campos. 
A intervenção humana sente-se em grande parte da 
rota, sendo a agricultura, o gado bovino e o cavalo 
lusitano presença permanente no amplo campo de 
visão que as lezírias nos oferecem. 
Este percurso com cerca de 20 km, é classificado 
como uma Pequena Rota (P.R.1) de tipo circular, que 
se pode iniciar em Benavente ou em Samora Correia. 
 
Mais info no Folheto do Percurso. 
 

 
 
 
 


