
PROGRAMA
07H00 – Partida de Santarém em carrinha de 9 lugares em direcção a Mira d’Aire.
08H30 – Ponto de encontro junto à Igreja Nossa Senhora do Amparo e início da caminhada.
11H00 – Lanche com produtos locais e convívio.
11h30 – visita ao MIAT (Museu Industrial e Artesanal do Têxtil) e Workshop Artesanal.
13H00 – Regresso a Santarém.

CAMINHADA
Vamos andar no limite da fronteira do distrito de Leiria com Santarém. O trajeto visita a
zona urbana de Mira de Aire, mas leva-nos ao meio da natureza, quase no coração do polje
e pela inebriante Mata. O polje é uma depressão cársica plana, associada a um sistema
hidrológico subterrâneo de nascentes e grutas. É um entre as três dezenas de locais
portugueses classificados pela Convenção Internacional das Zonas Húmidas como um Sítio
RAMSAR. A sua inundação acontece geralmente no inverno, mas não todos os anos. Por
aqui, o solo é calcário e pedregoso, os terrenos pobres e a irrigação quase impraticável,
dada a alta permeabilidade do solo. A falta de recursos agrícolas levou as populações a
encontrar uma alternativa que marca a história da região: o aparecimento de um
significativo número de indústrias, predominantemente têxteis. Durante a caminhada, se
pedirem um "carretadeiro" para comer "batalheiros", não se baralhe. Na realidade o que
estão a pedir é um "garfo" para comer "feijões". Estas são algumas das palavras que
compõem o calão Mirense, típico desta região. O melhor mesmo neste passeio é tirar
"alexandrinas" e “mirantar" "Ninhou" do topo da serra, que é como quem diz, tirar
"fotografias" e "observar" "Minde" do topo da serra. É uma caminhada com um nível de
dificuldade fácil com aproximadamente 7 km de extensão, com interesse paisagístico sobre
o polje de Mira-Minde e Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

Nível de dificuldade: Fácil – Acessível a todos, mesmo os que não estejam habituados a
caminhar com muita regularidade. O percurso faz-se maioritariamente por terreno plano,
pouco acidentado e sem grande componente física. Devido à natureza e extensão deste
percurso, todos os participantes devem ter, pelo menos, 8 anos. Trata-se de uma
caminhada para realizar a ritmo de passeio, com paragens para explicações acerca dos
valores naturais da zona envolvente, para desfrutar da paisagem.

MIAT - Museu Industrial e Artesanal do Têxtil
Este recente museu levanos à história desta pequena vila, que prosperou em torno da
indústria têxtil ligada à lã, proveniente da actividade pastorícia, muito comum nesta zona
montanhosa. Mostra-nos também os processos de fabrico e tecelagem da lã para os seus
inúmeros fins, como: mantas, malhas, fazendas ou carpetes.

Grupo mínimo de 10 participantes. 
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