
TURISMO

ativo



mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

1 • Equitação, Abrantes



gastronomia
  vinhos&



mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

2 • Palha de Abrantes
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mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

3 • Nascente do rio Alviela 
em Olhos de Água, Alcanena
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mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

4 • Centro Ciência Viva do Alviela 
- Carsoscópio, Alcanena
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Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

5 • Canoagem no rio Tejo, 
Constância



TURISMO
natureza



mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

6 • Parque Ambiental de Santa
Margarida, Borboletário Tropical,

Constância
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Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

7 • Museu Nacional Ferroviário,
Comboio Real,
Entroncamento
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Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

8 • Parque Verde do Bonito, 
Entroncamento
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Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

9 • Passeios Todo-o-Terreno, 
Ferreira do Zêzere
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mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

10 • Festival Gastronómico do 
Lagostim, Ferreira do Zêzere
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mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

11 • Catedral do Presunto, Mação



TURISMO
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Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

12 • Museu de Arte Pré-Histórica 
e do Sagrado no Vale do Tejo, 

Mação



TURISMO
religioso



mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

13 • Santuário de Fátima, Ourém



TURISMO
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mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

14 • Monumento Natural das 
Pegadas de Dinossáurios de 

Ourém / Torres Novas
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Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

15 • Percursos Pedestres, 
Entrevinhas, Sardoal



TURISMO
religioso



mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

16 • Semana Santa no Sardoal,
Procissão dos Fogaréus
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mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

17 • Maranhos, Sertã



TURISMO

ativo
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Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

18 • Percursos Pedestres, Praia 
Fluvial Troviscal, Sertã



Foto de F. Piqueiro
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Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

19 • Castelo e Convento de Cristo, 
Tomar



TURISMO
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mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

20 • Festa dos Tabuleiros, Tomar
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Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

21 • Feira Medieval,
Castelo de Torres Novas



TURISMO
natureza



mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

22 • Grutas das Lapas, 
Torres Novas



TURISMO
cultural



mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

23 • Picoto da Melriça, Vila de Rei
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mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

24 • Feira de Enchidos Queijo e 
Mel, Vila de Rei



TURISMO
cultural



mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

25 • Parque de Escultura 
Contemporânea Almourol, 
Vila Nova da Barquinha



TURISMO
cultural



mediotejo.pt

Venha ao Médio Tejo e descubra a 
unidade na diversidade, onde cada um 
dos seus treze concelhos o recebe de 
uma maneira única e diferenciada, porém 
firmada na unicidade de uma região 
coesa que se expressa a uma só voz!

Ótimo clima, paisagens, hospitalidade, 
cultura e riquíssimo património que 
integram a sua história, juntamente 
com uma gastronomia de prestígio que 
poderá encontrar em todo o território.

Experimente!

Come and explore the territory’s 
uniqueness of diversity, where each of 
the thirteen comprised municipalities will 
welcome you differently without losing 
sight of the regional core traits that 
make Médio Tejo one of a kind. 

Superb climate, landscapes, hospitality, 
historical and cultural heritage, along 
with a prominent gastronomy one can 
find all around the territory.

Give it a go!

BEM-VINDO AO MÉDIO TEJO

WELCOME TO MÉDIO TEJO

facebook.com/CIMMedioTejo

Abrantes • Alcanena • Constância
Entroncamento • Ferreira do Zêzere

Mação • Ourém • Sardoal • Sertã
Tomar • Torres Novas • Vila de Rei

Vila Nova da Barquinha

26 • Castelo de Almourol, 
Vila Nova da Barquinha


