
COMO DESCOBRIR
OS TERRITÓRIOS
CORTICEIROS?

Os amantes do ecoturismo e da
natureza, os mais aventureiros, os 
apreciadores de gourmet e os mais 
seletos, os históricos e tradicionais, as 
famílias e crianças, os idosos... 
Encontrarão nestes territórios várias 
ofertas e produtos para desfrutar de 
um ecossistema único e singular.

TURISMO ATIVO

Todos e cada um dos municípios corticeiros 
oferecem uma ampla oferta de turismo ativo. 
As caminhadas, a bicicleta de montanha, a 
equitação, desempenham um papel protagonis-
ta porque estes territórios têm uma extensa 
rede de caminhos e trilhos sinalizados que 
permitem, além de descobrir a paisagem 
característica de cada zona, conhecer o 
património histórico, cultural e etnológico 
destes espaços.

Também pode realizar 
desportos de aventura e 
atividades aquáticas, 
entre muitas outras.

TURISMO ETNOLÓGICO

Os municípios corticeiros costumam ser de 
tipo rural e por essa razão abrangem um 

grande leque de tradições, costumes e cultu-
ra ligados a este ambiente. Através de rotas e 

itinerários podemos encontrar socalcos, 
poços de gelo, casas agrícolas, fornos de 

obra, moinhos tradicionais de água, neveiras, 
minas, etc. Para conhecer este património, 
recomendamos que se dirijam a locais que 
funcionam como centros de informação ou 

museus etnológicos.

A maioria dos municípios têm restos arqueológicos 
como monumentos funerários e megálitos. Também 
encontramos povoados ibéricos, castelos, muralhas, 
moinhos medievais, restos arquitetónicos da 
ocupação árabe, barragens, aquedutos, etc. O 
melhor de tudo é o ambiente onde se encontram, 
rodeado na maioria das vezes por uma paisagem 
quase virgem.

A partir do século XVIII, com a implantação da 
indústria corticeira, os municípios viveram uma 
época de crescimento e esplendor, embelezando as 
suas ruas com casas senhoriais e modernistas.

TURISMO CULTURAL

TURISMO GASTRONÓMICO

Os territórios corticeiros têm uma extensa 
oferta gastronómica e de grande qualidade, 
seguindo a dieta mediterrânica e apostando 
em produtos de proximidade.

Os visitantes irão descobrir nos territórios da 
cortiça alguns dos aspetos da cozinha 
mediterrânica através de workshops ou visitas 
relacionadas com a apicultura, rotas do 
azeite, enoturismo ou a multiplicidade de 
eventos gastronómicos são realizados durante 
todo o ano.

TOURING

Outra forma de descobrir o encanto destes 
territórios é a combinação de itinerários 
feitos de carro com a visita a elementos de 
interesse do seu património e a realização de 
passeios a pé, a cavalo ou de bicicleta.

A maioria dos municípios corticeiros está 
integrada em rotas temáticas que aprofundam 
de alguma forma a sua história, atividade 
económica, produtos locais, património natu-
ral, etc.

Os territórios corticeiros ofere-

cem uma experiência única 

ligada à interpretação dos habi-

tats e dos recursos naturais dos 

seus municípios e arredores. Três 

das atividades mais em destaque 

são:
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ECOTURISMO

 - O avistamento de aves ou
   birdwatching 
 - Berro do veado
 - A extração dos sobreiros

Bicicleta de montanha por caminhos e itinerários sinalizados. Foto: RETECORK

Vía verde, Llagostera. Foto: Marc Sureda

Visite a extração de cortiça, Llofriu. Foto: RETECORK

Visitas a caves.
Foto: Lluís Català

La Garoinada. Foto: Lluís Maimí
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Visite a extração de cortiça no Parque Natural de Los 
Alcornocales. Foto: GDR de Los Alcornocales

A  v i s i t a  a o  m u n d o  d a

c o r t i ç a  é  u m  d e s a f i o

p a r a  o  v i a j a n t e

Um longo caminho, múlti-

plo, intenso, rico em 

sensações, que alcançará, 

finalmente, o conhecimento 

da diversidade de um 

sistema. Um magnífico 

objetivo para o nosso 

tempo de férias e lazer.

Mediterrâneo Ocidental. As florestas 

de sobreiro e a cortiça encontram-se 

apenas em sete países do mundo: 

Portugal, Espanha, França, Itália, 

Marrocos, Argélia e Tunísia.

zonas de produÇão corticeira

A

- Reduz o risco de incêndios

- É uma reserva de biodiversidade

- Combater a desertificação

- Tem um papel relevante no ciclo

de água

- Retém CO2 contribuindo travar a

mudança climática

A atividade corticeira criou paisagens únicas e povoações singulares: 

cultura, urbanismo, arquitectura, etc., são marcas perfeitamente reconhe-

cíveis. Se desejar conhecer este ancestral labor quotidiano, não hesite em 

visitar qualquer um dos seguintes municípios de Espanha: Hornachuelos, 

Los Barrios, Sestrica, Navahermosa, Muelas del Pan, Agullana, Calonge, 

Cassà de la Selva, Llagostera, Palafrugell, Sant Celoni, Santa Coloma de 

Farners, Tordera, Eslida, San Vicente de Alcántara, ou os municípios da 

Mancomunidade Serra de San Pedro.

Todos eles estão localizados nas proximidades de áreas naturais com presença de 

cortiça, alguns tão emblemáticos como o Parque Natural de Doñana, e os quais colocam 

à nossa disposição uma infinidade de possibilidades. Os principais são: o Parque 

Natural de Los Alcornocales, o Parque Natural da Serra de Hornachuelos, o Parque 

Nacional de Cabañeros, a Reserva Natural de Interesse Nacional da Albera, o Espaço de 

Interesse Natural Les Gavarres, o Parque Natural de Montseny, o Parque Natural de 

Montnegre e Corredor, o Parque Natural da Serra de Espadán, a Zona de Interesse 

Regional Serra de San Pedro e o Parque Natural Tejo Internacional.

OS SEUS
VALORES

Nesta área, as áreas naturais e municípios têm equipamentos 
culturais como museus e centros de interpretação com os 
quais podemos entender melhor a realidade desta cultura e o 
que ela implica na sua paisagem e na atividade quotidiana.

O conceito da cortiça vai
além do que é estritamente
florestal e da indústria. 

s características que justificam os 

valores destes territórios são um 

ambiente de qualidade, um 

património cultural rico e a possibilidade 

de múltiplas e diversas atividades. Além 

disso, a presença e a conservação da cortiça 

implicam benefícios ambientais para o nosso 

ambiente imediato e para o planeta:

O s territórios de cortiça 

são exclusivos de uma 

determinada parte do  

O avistamento de aves, Les Gavarres. Foto: RETECORK

Serra de San Pedro. Foto: Mancomunidade Serra de San Pedro

Castelo de Piedrabuena, San Vicente de
Alcántara. Foto: Susana Expósito Amaro


