Estação Náutica de Castelo de Bode

A Albufeira, a Paisagem e a Cultura
A Estação Náutica de Castelo do Bode (ENCB) é um centro dinamizador de atividades ligadas
à Albufeira de Castelo do Bode para o desenvolvimento de toda uma rede de atividades que
integram os três elementos base da região: a Albufeira, a Paisagem e a Cultura.
A ENCB é uma rede de oferta turística náutica de qualidade, organizada a partir da valorização
integrada dos recursos náuticos presentes num território, que inclui a oferta de alojamento,
restauração, atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes para a atração de
turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e
integradas.
A ENCB reúne já mais de 70 parceiros. Para além da CIM do Médio Tejo e dos Municípios de
Tomar, Abrantes, Sertã, Ferreira do Zêzere e Vila de Rei, integram a Rede de Parceiros da
Estação Náutica de Castelo do Bode hotéis, restaurantes, agentes de viagens, empresas e
associações de dinamização turística, comércio de produtos locais, associações empresariais e
entidades ligadas ao ensino.
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A ENCB surge numa Albufeira, de incontornável beleza natural, onde as serranias povoadas de
pinheiros bravos, eucaliptos, urze e giesta são uma constante.

TURISMO

ÁREA DE INTERVENÇÃO
ESTAÇÃO NAÚTICA DE CASTELO DO
BODE (ENCB)

PROJETO

ENQUADRAMENTO

A Estação Náutica de Castelo do Bode
(ENCB) é constituída por uma rede de oferta
turística náutica de qualidade, organizada a
partir da valorização integrada dos recursos
náuticos presentes na região, e que inclui a
oferta de alojamento, restauração, atividades
náuticas e outras atividades e serviços
relevantes para a atração de turistas e outros
utilizadores, acrescentando valor e criando
experiências diversificadas e integradas.
Desta forma, a EN apresenta-se como uma
plataforma de cooperação entre atores
identificados com um território e que
asseguram a oferta de um produto turístico.
O Médio Tejo integra a rede de Estações
Náuticas de Portugal (ENP) cujo modelo tem
como objetivos a diversificação da oferta
turística, o combate à sazonalidade, o
aumento do gasto por visitante, criação de
uma imagem de referência e qualidade e a
promoção conjunta de produtos turísticos a
nível nacional e internacional. Para os
potenciais visitantes a Estação Náutica prevê
garantir a qualidade do produto turístico e dos
serviços prestados, bem como apoio
informativo e a reserva de alojamento e
serviços.
A ENCB é constituída por 5 municípios:
Abrantes, Ferreira do Zêzere, Sertã, Tomar e
Vila de Rei, que se articulam no território com
três Grupos de Ação Local: ADIRN-
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Associação para o Desenvolvimento Integrado
do Ribatejo Norte, TAUGUS - Associação de
Desenvolvimento Integrado do Ribatejo
Interior e PINHAL MAIOR - Associação de
Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul.
Estes cinco municípios fazem parte da
envolvente do lago artificial criado pela
construção da barragem de Castelo do Bode,
uma Albufeira com cerca de 33 km2 que, para
além das principais utilizações de interesse
público, como sejam a produção de energia
elétrica e o abastecimento de água (é o
principal reservatório de água nacional para
abastecimento público, servindo mais de 2
milhões de habitantes da área da Grande
Lisboa e dos municípios limítrofes), é um
recurso com potencial para se tornar num
atrativo estratégico para o desenvolvimento
turístico do Médio Tejo

OBJETIVOS GLOBAIS &
ESPECÍFICOS

Assim, a ENCB tem como visão ser o centro
das atividades náuticas no Centro de Portugal,
tendo como objetivos valorizar os recursos
náuticos presentes na região, promover o
território e acrescentar valor a uma região que
combate os efeitos da interioridade.
• Criar a marca ENCB como marca
agregadora de um conceito integrado de
turismo centrado na náutica e desporto
náutico, mas incluindo a oferta relacionada
com o património natural e cultural da
envolvente.
• Potenciar a oferta de atividades náuticas,
em especial o wakeboard, o ski aquático, a
canoagem, o remo, o stand-up-paddle, a
pesca turística e os passeios náuticos,
nomeadamente através da criação da rede de
parceiros ENCB, onde se incluem operadores
de atividades náuticas, clubes e centros
desportivos náuticos, alojamentos,
restaurantes e bares, e as principais entidades
municipais e regionais.
• Captar a procura através da rede ENCB, em
articulação com o produto integrado Castelo
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do Bode | Wakeboard.
• Assegurar a oferta de infraestruturas de
apoio à navegação na Albufeira (cais, portos
de recreio, rampas para embarcações e
postos de abastecimento de combustíveis,
entre outros), nomeadamente em parceria
com proprietários dos territórios da
envolvente, e infraestruturas complementares
(acessos, estacionamentos e sinalização
rodoviária e turística, recuperação de
património, nomeadamente para serviços
turísticos).
• Promover a oferta de serviços de apoio
complementares: restauração, bares e
animação turística, estabelecimentos
hoteleiros, nomeadamente de apoio específico
à náutica, criando experiências diversificadas
e integradas que permitam prolongar o tempo
médio de estadia.
• Intervir na elaboração do Programa Especial
da Albufeira de Castelo do Bode de forma a
ordenar e assegurar, de forma sustentável, os
diferentes usos, atividades e funções da
Albufeira e da sua envolvente e a minimizar os
impactes das pressões existentes sobre a
qualidade da água, a qualidade da paisagem,
incluindo a qualidade urbanística, a
conservação da natureza, os recursos
piscícolas, bem como os efeitos das
alterações climáticas.
• Promover ações de formação (em parceria
com o Turismo de Portugal, Turismo do
Centro, Instituto Politécnico de Tomar, outros
centros de investigação científica e
tecnológica e escolas profissionais) cobrindo
diversos níveis de qualificações.
A ENCB dispõe de um Plano de Ação com
cinco eixos estratégicos que congregam
várias ações:

AÇÕES

1.Estruturação, implementação,
monitorização e retroalimentação
estratégica:
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• Implementação da estrutura organizacional
e operativa da ENCB;
• Dinamização da rede de parceiros ENCB e
criação de canais de comunicação;
• Desenvolvimento de novas parcerias;
• Alinhamento estratégico da ENCB com o
Programa Especial da Albufeira de Castelo do
Bode;
• Monitorização e melhoria de relações com
parceiros;
2.Promoção da prática de atividades
náuticas na albufeira:
• Criação da Agenda Náutica ENCB;
• Promoção da prática de desportos náuticos;
• Criação de um programa de facilitação do
acesso às modalidades náuticas existentes
para a população e turistas;
• Criação e desenvolvimento de produtos
estratégicos ENCB;
• Incentivo e dinamização do desenvolvimento
e integração com produtos complementares;
3. Integração e desenvolvimento dos
parceiros, da inovação e do tecido
empresarial:
• Criação de condições para adequada
regulação e certificação dos parceiros, com
definição de regras para utilizadores e
empresários;
• Desenvolvimento de um programa de
capacitação dos operadores ENCB;
• Desenvolvimento de um programa de
desenvolvimento de produtos integrados;

5 / 36

Estação Náutica de Castelo de Bode

• Desenvolvimento de um programa de apoio
ao investimento majorando a zona envolvente
da albufeira;
• Desenvolvimento e dinamização de uma
plataforma informática integradora e sua
inserção na plataforma das ENP;
• Promover a capacitação dos agentes
turísticos em Castelo do Bode e das suas
ofertas turísticas;
• Identificação e divulgação aos parceiros
ENCB de eventos de encontro e promoção
profissionais;
4.Criação de condições infraestruturais:
• Promoção do mapeamento e da legalização
das atividades na albufeira;
• Promoção da melhoria das comunicações e
das acessibilidades;
• Promoção da melhoria das condições de
segurança;
• Assegurar a oferta de infraestruturas de
apoio à navegação e outras atividades de
lazer na albufeira;
• Mitigação das dificuldades que se colocam à
prática das atividades náuticas;
5.Promoção, comunicação e marketing:
• Desenvolvimento da marca ENCB e
implementação de um plano estratégico de
comunicação;
• Dinamização da participação em eventos
nacionais e internacionais de turismo, náutica
e economia do mar;
• Desenvolvimento de conteúdos para a
plataforma informática de divulgação da
ENCB;
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• Criação de rede alargada de pontos de
informação e divulgação da ENCB;
• Produção de materiais de comunicação dos
serviços e produtos ENCB e sua
disponibilização nos estabelecimentos e
postos de turismo da região e sua envolvente;
ABRANTES, FERREIRA DO ZÊZERE,
TOMAR, SERTÃ E VILA DE REI

CONCELHOS
ABRANGIDOS
2020 – 2022

DURAÇÃO
PLANO DE AÇÃO

DOCUMENTAÇÃO
CENTRO 2020 /PORTUGAL 2020/ UNIÃO
EUROPEIA

FINANCIAMENTO

Descarregar
estacao_nautica

- O processo de certificação lançado pela Fórum Oceano e a identificação da oportunidade em
Castelo do Bode;
- Plano de água com cerca de 33 km2 onde a atividade balnear e a prática de desportos
náuticos são atrativos para as populações das áreas limítrofes e de outras zonas do país e em
alguns casos com projeção internacional;
- A procura crescente por parte dos entusiastas dos desportos aquáticos e náuticos, como, por
exemplo, windsurf, remo, wakeboard, stand up paddle, pesca desportiva;
- A 1.ª Estância de Wakeboard do Mundo com 5 Cable Parks na Albufeira de Castelo do Bode:
www.wakeboardportugal.com
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- Uma oferta crescente de atividades náuticas, com especial destaque para o wakeboard mas
incluindo também outras atividades como a canoagem, e o stand-up-paddle;
- Um calendário de eventos pré-existente.
- Uma oferta complementar de excelência na região e no país: https://turismo.mediotejo.pt/
https://www.nauticalportugal.com/

- Um centro dinamizador de atividades económicas ligadas à Albufeira de Castelo do Bode na
região;
- Um núcleo de afirmação estratégica da região e elemento impulsionador do desenvolvimento
de uma rede de atividades que integram os três elementos base da região: a albufeira, a
paisagem e a cultura;
- Um polo multipolar e multifuncional, desenvolvendo a sua atividade nos cinco concelhos
parceiros e em articulação com os parceiros locais que integram a rede.

Criação de um ponto de atração de atividades ligadas à Náutica, oferecidas com elevados
padrões de qualidade e integração, que geram riqueza e desenvolvimento para a região
alargada: ENCB: o centro das atividades náuticas no Centro de Portugal.
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Parceiros

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), enquanto entidade coordenadora da
ENCB, tem como objetivo a valorização e afirmação do potencial dos recursos naturais da
região do Médio Tejo, onde se encontra a Albufeira de Castelo do Bode.
Com o intuito de promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável do seu território de
intervenção, a CIM do Médio Tejo está focada em dinamizar a rede de parceiros da ENCB,
assegurando uma articulação e coerência supramunicipal da estratégia a implementar e das
intervenções a concretizar de modo a fomentar a procura turística do território do Médio Tejo.
Morada:
Convento de São Francisco
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Apartado 4, 2304-909 Tomar

A Câmara Municipal de Abrantes tem por objetivo definir e executar políticas que promovam o
desenvolvimento do concelho em vários âmbitos, nomeadamente, na área náutica, de turismo
e lazer. No seu território a Albufeira de Castelo do Bode assume grande importância através de
dois locais atrativos ao banhistas e turistas: a praia fluvial de Aldeia do Mato e a praia fluvial de
Fontes.
Morada:
Praça Raimundo Soares, 2200-366 Abrantes

A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere tem por objetivo definir e executar políticas que
promovam o desenvolvimento do concelho em vários âmbitos nomeadamente, na área náutica,
de turismo e lazer. No seu território, o destaque da presença da Albufeira está centrado no
Lago Azul, um espelho de água magnífico, onde o visitante pode mergulhar nas águas límpidas
do rio Zêzere.
Morada:
Praça Dia Ferreira nº 38, 2240-341 Ferreira do Zêzere

A Câmara Municipal de Sertã tem por objetivo definir e executar políticas que promovam o
desenvolvimento do concelho em vários âmbitos nomeadamente, na área náutica, de turismo e
lazer. A zona balnear do Trízio está sediada no território deste concelho. No local, é possível a
prática de desportos náuticos e o usufruto de um conjunto de equipamentos de apoio e de
atração ao turista.
Morada:
Largo do Município
6100-667 Sertã

A Câmara Municipal de Tomar tem por objetivo definir e executar políticas que promovam o
desenvolvimento do concelho em vários âmbitos nomeadamente, na área náutica, de turismo e
lazer. No seu território a presença da Albufeira de Castelo do Bode é uma constante através
das zonas balneares de Montes, Vila Nova e Alverangel, sendo autênticos espaços de lazer e
contemplação da natureza.
Morada:
Praça da República 2300-550 Tomar
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A Câmara Municipal de Vila de Rei tem por objetivo definir e executar políticas que promovam
o desenvolvimento do concelho em vários âmbitos nomeadamente, na área náutica, de turismo
e lazer. As águas do Castelo do Bode invadem o concelho vilarregense através da Praia Fluvial
de Fernandaires, a Zona Balnear de Zaboeira e o Penedo Furado, onde os momentos de lazer
e de experiências aquáticas são sempre uma boa opção.
Morada:
Pr. Família Mattos e Silva Neves
6110-174 Vila de Rei

A Câmara Municipal de Sardoal tem por objetivo definir e executar políticas que promovam o
desenvolvimento do concelho em vários âmbitos. O Município gere o Espaço Cá da Terra que
é um local de promoção turística uma vez que reúne os produtos artesanais e endógenos
daquele concelho e da região do Médio Tejo. Neste sentido, é um local de promoção da ENCB.
Morada:
Praça da República 2230-222 Sardoal

A ADIRN assumirá o seu papel na promoção do investimento, na articulação da valorização
dos produtos endógenos e do turismo, na capacitação dos agentes locais e qualificação do
destino bem como, na implementação de um produto de Turismo Sustentável para este
destino, trabalhando para tal numa estratégia de proximidade e fortalecendo as redes de
cooperação entre os diversos atores. A ADIRN, enquanto Grupo de Ação Local gestor do
DLBC – Abordagem LEADER é o local certo para os promotores, que queiram fazer algum tipo
de investimento na envolvente direita do Castelo do Bode. Reúne um conjunto de apoios que
vão desde apoio a Microempresas, Pequenos Investimentos Agrícolas, Valorização do
Património Rural, Promoção dos Produtos Locais e Formação.
Morada:
Convento de S. Francisco - 1º Piso – Ala Nascente
Av. General Bernardo Faria
2300 535 TOMAR

A PINHAL MAIOR - Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul visa promover e
divulgar as amenidades deste magnífico território verde e azul: Mação, Oleiros, Proença-aNova, Sertã e Vila de Rei. A Associação tem como bússola o desenvolvimento sustentável, a
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promoção da identidade cultural e o património. É parceira da ENCB, para em colaboração,
levar o projeto a bom porto.
Morada:
Rua D. Nuno Álvares Pereira nº 1,
6100-654 Sertã

A TAGUS é a associação de desenvolvimento local do Ribatejo Interior, que apoia e realiza
projetos de revitalização e dinamização de Abrantes, Constância e Sardoal. Desde sempre que
identifica e promove as potencialidades turísticas deste pequeno paraíso de águas límpidas do
Zêzere – a Albufeira de Castelo do Bode. Sendo por isso, um parceiro ideal para esta Estação
Náutica.
Morada:
Rua Dom António Prior de Crato, nº 135,
2200-086 Abrantes

A Turismo Centro de Portugal é a organização responsável pela promoção turística do Centro
de Portugal, contribuindo para a fruição de turistas no Médio Tejo. A ENCB é promovida e
apoiada por esta entidade.
Morada:
Av. Dom Afonso Henriques 132, 3000-009 Coimbra

A APW promove e dirige a prática de desportos. Realiza wakeboard, wakeskate, wakesurf, por
via de embarcação a motor, estruturas fixas denominadas de cable park/teleski e ainda com
recurso a guinchos mecânicos ou outro qualquer sistema de tração.
Morada:
Rua do Lago Azul, 541, 2240-332 Ferreira do Zêzere

Gestão, organização, produção e promoção de eventos sociais, científicos, culturais, artísticos
e desportivos: Produção de programas de rádio e de televisão, produção de filmes e vídeos.
Morada:
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Rua das Tomadas, 582 A, 2755-119 Alcabideche
Contactos:
info@eipwu.com

A Terra Oculta desenvolve as seguintes atividades na Albufeira de Castelo do Bode:
canoagem, mergulho, passeios turísticos de barco, boias e bananas.
Nas margens da albufeira promove passeios todo terreno turístico com viaturas próprias com
condutor e passeios de charrete.
Dispõe de 50 lugares em canoas, 3 embarcações a motor, 10 equipamentos completos de
mergulho.
www.terra-oculta.com
Morada:
Rua Prof. Dr. António Esperança Mendes Ferreira, 40, 2240-334 Ferreira do Zêzere
Contactos:
966632947
terraoculta@sapo.pt

Dispõe de uma marina de ancoradouro com capacidade para 30 barcos para aluguer. Promove
canoagem, stand-up paddle, wakeboard por cabo, aulas de wakeboard e ski com todo o
material inerente, passeio de boia e banana para aluguer, bem como passeios de barco com
capacidade para 14 pessoas e embarcações para aluguer sem condutor.
Morada:
Centro Náutico do Zêzere - Trízio, 6100-494 Palhais
Contacto:
966051368

Promove desportos aventura na natureza e de eventos de cultura e lazer, tais como:
canoagem, orientação, passeios fluviais, passeios a cavalo, alpinismo, montanhismo, pesca
desportiva, canyoning, circuitos aventura, passeios, observação de aves, tiro ao alvo, escalada,
tiro com arco, animação de rua, etc.
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www.trilhos-zezere.com
Morada:
Rua José Tavares, nº 33 e 35
6100 -561 Pedrógão Pequeno
Contactos:
919 675 275

trilhosdozezere@hotmail.com

A Corda Bamba dispõe de um conjunto de atividades de aventura pela região entre as quais:
bubble soccer, water balls, slide, escalada natural e torre de escalada, rappel, insuflável,
sobrevivência, percursos pedestres, tomar by night e muito mais.
www.cordabamba.pt
Morada:
Rua Romualdo Mela nº14, 2300-425, Tomar
Contactos:
937042939
geral@cordabamba.pt

A Naturz é uma empresa que efetua atividades em contacto com a natureza, nomeadamente:
descidas em kayak, stand up paddle e caminhadas. Os Kayaks duplos têm uma lotação até
160 participantes e as pranchas de paddle até 24 participantes.
www.descidas-em-kayak.com
Morada:
Rua Quatro nº7 Peralva 2305-516 Paialvo
Contactos:
914739370
geral@naturz.com
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O Clube realiza wakeboard, ski aquático, canoagem, kyak, passeios de barco, aluguer de
barcos, boia e banana.
Morada:
Est Principal da Serra s/n - 2300 Tomar - Serra
Contacto:
963695926

Uma empresa que promove várias iniciativas de lazer, entre as quais canoagem, canyonning e
outras atividades náuticas.
Morada:
Rua Principal Nr.45 D, 2305-406 Carvalhal Pequeno – Tomar
Contactos
91 964 14 25
geral@via.aventura.com

Uma empresa focada em dinamizar a Albufeira de Castelo do Bode, através de várias
modalidades aquáticas, nomeadamente, através do Ski Náutico.
www.thewaterskiacademy.com
Morada:
Rua do Vale N57, Levegada, Serra, Tomar
Contactos:
918 432 969
info@thewaterskiacademy.com

Concecionária da Praia Fluvial de Aldeia do Mato, promove: passeios e atividades em bicicleta
(btt e cicloturismo), em segway e similares. Procede ao aluguer de embarcações com e sem
tripulação, ao aluguer ou utilização de motas de água e pequenas embarcações dispensadas
de registo, realiza ainda o aluguer ou utilização de motas de água e de pequenas embarcações
(canoagem e rafting em águas calmas e em águas bravas) e passeios marítimo-turísticos.
Disponibiliza bungalows.
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Morada:
Rua da Albufeira 2200-601 Aldeia do Mato, Abrantes
Contactos:
241849085
cabanadorio2200@gmail.com

Empresa destinada à animação turística, recolha de embarcação e porto de abrigo. Faz
também aluguer de barcos e promoção da modalidade wakeboard.
Morada:
Rua Dona Antónia Marques De Carvalho, 15, 2300-251 Serra, Tomar
Contactos:
912265977
barcaca@gmail.com

O ZêzereTrek pretende oferecer uma abordagem original e diferenciadora das atividades
outdoor. Proporciona experiências personalizadas como rotas temáticas interpretativas e
guiadas por especialistas, que oferecem toda uma nova perspetiva, mais abrangente e
enriquecedora. Em parceria, o ZêzereTrek realiza trekking com almoço, passeio de barco e
SUP.
zezeretrek@zezeretrek.com
Morada:
Rua Dr. João Germano Neves da Silva, 21 - 2.º Frente
Contactos:
934877160;966420973
zezeretrek@zezeretrek.com

A Alventura, organização e produção de eventos, é uma empresa fundada com o propósito de
explorar as emoções. É uma equipa de formados em Ciências do Desporto e Educação Física,
que aposta na satisfação e segurança de cada pessoa com quem trabalha e na preservação
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dos espaços onde atua. Realiza passeios de barco, kayak, paddle, etc.
Morada:
Calçada dos Sinos nº3 , Boca da Mata, 3250-142 Alvaiázere
Contactos:
918662285
alventura.organizacaoeventos@hotmail.com

Realiza aluguer de bens recreativos e desportivos na área náutica.
Morada:
Roda, Cernache do Bonjardim, Sertã
Contactos:
274801154, 933564758;963439467
patricioebritolda@gmail.com

Realiza passeios na albufeira num barco da década de 50 recuperado, com lotação máxima
para 20 passageiros. Dispõe ainda de outro barco para grupos a partir de 2 pessoas com
ancoradouro em Dornes.
Morada:
Rua de Baixo, n° 24, Amêndoa
2300-064 Olalhas
Contactos;
933 765 890
hilariosoeiro@gmail.com

Promove workshops sobre a construção de barcos artesanais regionais, designados de "Três
Tábuas", sendo barcos bastante tradicionais da Albufeira de Castelo do Bode.
Morada:

17 / 36

Estação Náutica de Castelo de Bode

Rua Guilherme de Paiva, Nr.º 104, 2240-611 Dornes (Ferreira do Zêzere)
Contactos:
965 733 437
josealbertobarcos@gmail.com

O Barco São Cristóvão tem capacidade para 164 pessoas e permite um ambiente calmo e de
pura beleza natural para desfrutar de um passeio turístico na Albufeira do Castelo do Bode. A
duração do passeio é de 4 horas com almoço servido a bordo.
www.hoteldostemplarios.pt
www.barcosaocristovao.com
Morada:
Largo Cândido dos Reis, 1-2300-326 Tomar
Contactos:
249310100
geral@hoteldostemplarios.pt

Realiza Atividades de Turismo de Aventura
Morada:
Est. Da Várzea, 661, 2240-403 Ferreira do Zêzere
Contactos:
917 646 643
ssjl@sapo.pt

Próxima de Tomar, a Marina Castelo do Bode faz parqueamento de embarcações em marina e
recolhe em armazém assim como realiza a manutenção de todo o tipo de embarcações.
Executa também o aluguer de barcos desportivos, de recreio, de passeio e motas de água.
marinacastelodobode.com
Morada:
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Quinta do Alcôr, Casalinho, 2300-167 São Pedro de Tomar
Contactos:
924389659
marinacastelodobode@sapo.pt

A Tasquinha ao Rio é um bar Lounge na Praia Fluvial de Fontes e um convite à
descontração.Dotada de Bandeira Azul, pode desfrutar da piscina fluvial, andar de canoa,
padle, wakeboard, passear de barco, comer uma refeição ligeira com opção vegetariana,
petiscos caseiros ou uma bebida fresca na companhia de amigos e de uma deslumbrante
paisagem Natural.
www.facebook.com/praiafluvialfontes/
Morada:
Rua do Zêzere, Cabeça Ruiva
Contactos:
965275752;968413351

A Wakemaven realiza animação turística, atividades de desportos aquáticos, importação,
exportação, comércio, aluguer, instalação, fabrico e manutenção de equipamento náutico,
desportivo e embarcações.
Morada:
Rua do Lago Azul, nº 41
2240-332 Ferreira do Zêzere
Contacto:
915844443
hello@mavenportugal.com

Empresa de animação turística que atua nas áreas de desporto aventura e animação de eventos.

www.facebook.com/NatureIn.Form.DTL
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Morada:
Rua dos Pinheiros, Ed. S. Nuno, R/c Esq. 6100-266 Cernache do Bonjardim
Contactos:
965762859 / 967546495
geral.naturein.form@gmail.com

A Templar - Rotas e Destinos Turísticos é uma empresa especializada nos produtos de Castelo
do Bode. Tem ao seu dispor propostas de dois dias ou de uma semana, mais focadas nas
atividades náuticas ou de natureza. Blue ou Green ou um mix Blue & Green. A Templar
incorpora as melhores unidades de alojamento da envolvente da Albufeira e seleciona os
melhores parceiros de animação turística e cultural. A Templar sugere as mais fascinantes
visitas nesta região e exalta o paladar nos melhores restaurantes, adegas e produtores locais.
A Empresa está ao dispor para todas as facilidades necessárias, transferes, guias e
marcações.
www.templar.pt
Morada:
Convento de S. Francisco – 1º Piso – Ala Nascente
Av. General Bernardo Faria
2300 535 TOMAR
Contactos:
249310040
director@templar.pt ; torresnovas@templar.pt

Situado no coração de Portugal o Centro Náutico do Zêzere é um local de grande beleza
natural com muitos prazeres para descobrir!
www.centronauticozezere.com
Morada:
Trizio - Palhais - 6100-494 Sertã
Contactos:
912575464

20 / 36

Estação Náutica de Castelo de Bode

geturisticos@gmail.com

A Escarpa Radical – Aventura & Turismo disponibiliza atividades náuticas para os turistas e
visitantes que procuram a Albufeira de Castelo do Bode, contribuindo para o desenvolvimento
deste destino.
Situada na Albufeira de Castelo do Bode, mais propriamente na Praia Fluvial de Fernandaires
em Vila de Rei, propõe uma oferta variada de atividades náuticas, num ambiente natural e
paradisíaco, com o objetivo de proporcionar bons momentos de divertimento e boa disposição
ao ar livre em família e entre amigos.
Promove canoagem, stand up paddle, aluga boas, bananas ou sofá insuflável, gaivota e barco
a remos, dedica-se ainda ao wakeboard e ao wakesurf, entre outras atividades.
er.aventura.turismo@gmail.com
Morada:
Rua da Devesa nº 13 1º andar 6110-208 Vila de Rei
Contactos:
913 477 622
www.escarpa-radical.pt

Com vistas para a cidade, o 4U Alojamento está situado no centro histórico de Abrantes e
dispõe de acesso Wi-Fi gratuito. Cada unidade possui uma cozinha totalmente equipada e
dispõe de um restaurante que serve cozinha portuguesa. Esta propriedade também tem uma
das localizações melhor pontuadas de Abrantes.
Morada:
Rua do Montepio Abrantino, nº 22
Contacto:
967893970
4ualojamento@gmail.com

Esta propriedade localizada no centro de Portugal, dispõe de acomodações confortáveis em
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suites ou amplas vilas. Situadas na pacata aldeia da Matagosa, as Casas da Ladeira desfrutam
do acesso à Barragem de Castelo do Bode. Na barragem os hóspedes poderão desfrutar de
um mergulho.
Morada:
Rua do Cabecinho, Matagosa 2230-863 Carvalhal – Abrantes
Contactos:
214061527; 966821786
casas.ladeira@gmail.com

Localizada na Aldeia do Mato, a 20kms de Tomar e a 66kms de Fátima, a Quinta da Eira Velha
está instalada numa antiga casa familiar, do início dos 900, recentemente restaurada com
respeito pela arquitetura original, mas com todas as comodidades da vida moderna. Os quartos
têm uma vista encantadora sobre o lago artificial do Castelo do Bode e estão equipados com
aquecimento central. Os hóspedes podem desfrutar de Wi-Fi e estacionamento privativo
gratuito. Um pequeno almoço tradicional é servido todas as manhãs. Garantia de atividades
náuticas como canoagem, stand-up paddle, windsurf, ski e pesca assim como percursos de
bicicleta e pedestres, com visita a antas, menires e Conheiras.
www.quintadaeiravelha.com
Morada:
Quinta da Eira Velha, 2200-601 Aldeia do Mato
Contactos:
241841177;961191085
Info@quintadaeiravelha.com

O Luna Hotel Turismo é uma unidade hoteleira de 4 estrelas localizada no centro de Abrantes.
Além dos seus 44 quartos, presta serviço de restauração e bebidas tendo ainda disponível para
os seus hóspedes uma piscina exterior, um ginásio e um health club.
www.lunahoteis.com/luna-abrantes/o-hotel.html
Morada:
Largo de Santo António s/n.
2200-349 Abrantes
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Contactos:
241247110
hotelturismo@lunahoteis.com

Com um jardim e um bar, bem como um restaurante, o Hotel Vila de Rei está situado em Vila
de Rei. O alojamento dispõe de uma receção aberta 24 horas, bem como acesso Wi-Fi gratuito.
O ciclismo é uma das atividades que os hóspedes podem desfrutar perto do hotel, bem como
canoagem, passeios de barco, remo, wakeboard, windsurf, caminhadas, trekking e BTT.
www.hotelviladerei.com
Morada:
Rua Dr. Eduardo de Castro 3, 6110-218 Vila de Rei
Contactos:
274 890 060
geral@hotelviladerei.com

Localizada junto à Barragem do Castelo do Bode a unidade dispõe de 4 quartos para
alojamento com varandas privadas sobre o lago e nas quais serve pequeno-almoço. A vista é
maravilhosa, pois as janelas abrem-se sobre a barragem, relvado, piscina e jardim. A Quinta
proporciona ainda o roteiro: "Vá passear" que orienta os hóspedes num périplo de roteiros de
praias fluviais, gastronómico e patrimonial.
www.troviscal.com
Morada:
Quinta Troviscal -Alverangel 2300-152 S. Pedro de Tomar
Contactos:
917333456
troviscalturismo@gmail.com

O Vale Manso fica situado numa posição elevada com vistas para o lago do Castelo do Bode.
Também está rodeado por relvados verdes, por uma piscina de água salgada, bem como por
campos de ténis e squash. Disponibiliza tratamentos de spa e ginásio. Todos os espaços
públicos e privados do Hotel Segredos de Vale Manso proporcionam vistas para Castelo do
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Bode, incluindo cada quarto, que se abre para varandas privadas. Todos os quartos estão
equipados com ar condicionada, uma casa de banho privativa e uma televisão. O restaurante
panorâmico do hotel serve cozinha tradicional portuguesa e vinhos requintados.
www.hotelsegredosdevalemanso.com
Morada:
Rua de Vale Manso 2200-601 Aldeia do Mato, Abrantes
Contactos:
241105809;917147964
reservas@valemanso.com

Com um jardim, comodidades para desportos aquáticos e comodidades para churrasco, a
Quinta da Martinela disponibiliza acomodações em Ferreira do Zêzere, com acesso Wi-Fi
gratuito e vistas para o lago. Com um pátio, a casa de férias fica numa área onde os hóspedes
podem participar em atividades como caminhadas, snorkeling e pesca. É possível fazer
canoagem e alugar bicicletas nos arredores da Quinta da Martinela.
Morada:
Rua Centro Náutico do Zêzere, N.º 159, 2240-051 Águas Belas
Contacto:
249321700; 938367420
mmgpmarques@gmail.com

A Casa do Barco proporciona um alojamento em vivenda recente, com vista panorâmica para o
rio Zêzere e com todas as condições para que o visitante se sinta confortável. No exterior,
dispõe de um amplo pátio para as crianças brincarem, uma piscina sazonal, mesa de pingpong, e alpendre, onde os hóspedes podem preparar as suas refeições com toda a
comodidade e desfrutar das mesmas ao ar livre.
www.casadobarco.com/en-gb

Morada:
Rua de Albufeira n 529 Pombeira 2240 - 372 Ferreira do Zêzere
Contactos:
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919413998
casadobarco1@gmail.com

A Estalagem do Lago Azul proporciona toda a calma e serenidade de um lugar
verdadeiramente relaxante., com uma beleza única que inclui o rio Zêzere, as suas montanhas
com ares puros e natureza envolvente. Com 20 quartos, decorados com cores quentes,
rodeados de madeiras rústicas e paisagens campestres, o hóspede sente uma sensação
familiar e acolhedora, como se chegasse à sua segunda casa... aquela que aproveitamos para
relaxar. A Estalagem dispõe de 16 quartos e 4 suites, restaurante panorâmico, bar e sala de
reuniões com capacidade para mais de 100 pessoas. Dispõe também piscina, sala de jogos,
ténis, minigolfe e parque para crianças.
www.estalagemlagoazul.com
Morada:
Estrada do Lago Azul, 2240-322 Lago Azul, Ferreira do Zêzere
Contactos:
249361445
lagoazul@hoteldostemplarios.pt

Os Apartamentos do Lago são o local perfeito para viajantes que estão à procura da paz,
tranquilidade e harmonia enquanto envolvidos pela beleza da natureza. Trinta apartamentos
totalmente equipados e com grandes varandas voltadas para o lago e para as montanhas para
o fazer sentir em casa no seio da natureza. Oferece uma variedade de serviços como o Café
do Lago, wakeboard, ski aquático, aluguer de barcos, caminhadas, treino de triatlo, ténis,
bicicletas de montanha, canoagem e parque infantil.
Morada:
Lago Azul - Castanheira 2240-322 Ferreira do Zêzere
Contactos:
249360050
geral@apartamentosdolago.com

A Casa da Eira tem como missão oferecer ao visitante, individualmente ou em família, um local
para relaxar do stress do dia-a-dia e aproveitar todas as coisas boas que a região e a
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população têm a oferecer. Este alojamento está situado no lugar da Cagida, muito perto da
localidade de Dornes e presta serviço de alojamento em casa de campo.
Morada:
Rua Pedro Afonso, s/n, Cagida, 2240-605 Dornes
Contacto:
934 740 848;936108279
geral@dornestur.pt; dornestur@gmail.com

Este hotel de 4 estrelas está localizado no topo do Monte da Senhora da Confiança. Dispõe de
uma piscina exterior e de um restaurante com terraço panorâmico, de onde é possível apreciar
a beleza natural da Barragem do Cabril. Para atividades ao ar livre, o hotel disponibiliza
campos de ténis.
Morada:
Monte Srª da Confiança, 6100-532, Pedrógão Pequeno
Contactos:
236480000;963903475
geral@hoteldamontanha.com

Localizada na zona antiga da Sertã nasceu a casa de campo Vila Maior remodelada e
decorada a pensar no conforto e bem-estar de quem visita a unidade. Próximo da Casa de
Campo o visitante tem todos os serviços e infraestruturas como parques, restaurantes, bares,
piscina municipal e fluvial, biblioteca, posto de turismo e diversas lojas de comércio tradicional.
Morada:
R. Dr. Santos Valente 9, 6100-743 Sertã
Contacto:
274603052;925162252
geral@vilamaior.com

No cruzamento do azul das águas do Castelo do Bode com o verde das suas margens, o Villa
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Nova Nautic & Nature Hostel convida à partilha de momentos únicos. Onze quartos e duas
camaratas proporcionam aos hóspedes todo o conforto e uma vista deslumbrante sobre a
paisagem. Um passeio de barco, kayak ou stand-up paddle, ou então uma experiência de Ski
Náutico ou wakeboard estão também previstos. O hostel conta com acessibilidade a pessoas
com mobilidade reduzida.
www.villanovahostel.pt
Morada:
Abreu Rodrigues, Empreendimentos Turísticos, Lda
Cadavais nº 430 - Vila Nova
2300 262 Serra - Tomar
Contactos:
249011448;967226765
reservas@villanovahostel.pt;

Situado no centro da zona histórica de Tomar, nas margens do rio Nabão, o hotel conta com 24
quartos, dos quais 4 são suites. Do rooftop o visitante poderá comtemplar toda a beleza e
imponência da cidade e usufruir do local para relaxar depois de um dia bem passado.
www.thomarboutiquehotel.com
Morada:
Rua de Santa Iria nº 16 - 2300-572 Tomar
Contactos:
249323210
info@thomarboutiquehotel.com

Nas margens do Rio nabão, o Hotel Cavaleiros de Cristo está localizado no coração da
histórica cidade de Tomar. Está rodeado de bons restaurantes, bares e lojas e dispõe de
acesso Wi-Fi gratuito. Os hóspedes podem passear pela cidade antiga e ver muitos locais
históricos, incluindo o Convento de Cristo e a Igreja de Santa Maria dos Olivais.
Morada:
R Alexandre Herculano, nº 7
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2300-554 Tomar
Contacto:
249321203;918793136
residencialcavcristo@sapo.pt

Uma guest house com quartos duplos e suites, com piscina exterior, zona lounge, barbeque,
refeições que contemplam alimentação para alérgicos e vegetarianos, massagens, atividades
náuticas e de natureza por marcação.
Morada:
Estrada do Outeiro da Barreira Nº 1265 Lugar Outeiro das Fontes Serra
2300-263 Serra
Contacto:
+351 968 817 126
casadotrovador@hotmail.com
Website
casadotrovador.com

O Convento da Sertã Hotel é um boutique hotel de 4 estrelas, situado no centro de Portugal,
com excelentes acessibilidades para Lisboa ou Porto. A região, onde está integrado,
proporciona também condições de excelência para o chamado turismo ativo, devido à
existência de percursos pedestres, passeios de canoa, desportos náuticos, rotas BTT,
canyoning, cable para wakeboard e ski, pesca desportiva, circuitos de aventura, kartcross,
saltos tandem, visitas guiadas e muitas outras atividades. Um espaço com acesso para
mobilidade condicionada e pequeno-almoço glúten free e para intolerantes a alguns alimentos.
Morada:
Rua do Convento Nº 12. 6100-756 Sertã
Contactos:
274608493
geral@conventodasertahotel.pt
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Alojamento Local
Morada:
Rua Eng. Adelino Amaro da Costa, 13D, 2240-336 Ferreira do Zêzere
Contactos:
966051368
barcos.mateus@sapo.pt; nautimateus@gmail.com

É proprietária e gere vários parques de campismo de norte a sul do país, entre os quais o
Parque de Campismo de Castelo de Bode. O parque permite pesca, natação e a prática de
desportos náuticos sem motor. Trata-se de uma infraestrutura com acessibilidade a deficientes
físicos.
www.fcmportugal.com
Morada:
Avenida Coronel Eduardo Galhardo, 24 D, 1199-007 Lisboa
Contactos:
218126890;218126918
geral@fcmportugal.com

Acolhedora e rodeada pelo espelho de água e uma paisagem idílica, considerado por alguns
hóspedes um paraíso que elegem este local para desfrutar de uns dias de descanso e lazer.
A casa tem 3 quartos com cama de casal, casa de banho, sala de estar com recuperador de
calor, cozinha e logradouro com churrasqueira, e árvores de fruto para apreciar os sabores da
terra, dispõe de acesso privado à Albufeira.
A sala e quartos têm vista para o espelho de água.
Refúgio perfeito para reunir a família e amigos, no Verão como no Inverno, ótimo para juntos
usufruírem do espaço, de passeios pela albufeira e outras atividades na natureza e regionais.
Descontraía neste refúgio de natureza e encante-se pela magia e o sossego do paraíso.
https://www.facebook.com/castelobode.casadaxica/
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Morada:
Caminho Fonte da Serra, nº 432, 2200-621 Martinchel – Abrantes
Contactos:
917893141
casadaxica.432@gmail.com

O projeto Aldeias do Zêzere começa a tornar-se realidade e o sonho vai-se materializando em
diversas casas de campo que acompanham a linha do rio Zêzere. Habitações de traça rústica
em que o pátio, ponto central da casa, reafirma a sua função de espaço privilegiado para a
partilha de diversão e sorrisos.
www.aldeiasdozezere.com
Morada:
Pátio dos Caseiros
Wi-fi e Estacionamento Gratuito
Moradia-T2- 5 pessoas (4 adultos+1 criança)
Rua Principal, nº13
2200-660 Aldeia do Mato - Abrantes
Pátio do Vale da Ladeira
Wi-fi e Estacionamento Gratuito
Moradia-T2- 5 pessoas
Moradia-T1-3 pessoas
Estrada dos Bairros, nº781
2200-601 Bairro CimeiroAbrantes
Contactos:
962 283 788
reservas@aldeiasdozezere.com

O restaurante Santa Isabel localiza-se numa das ruas pitorescas da cidade de Abrantes, em
pleno centro histórico. Nesta casa, tipicamente ribatejana, o visitante vai descobrir um
restaurante de três salas, com aspeto rústico, acolhedor e familiar, a par de uma equipa atenta
e profissional na arte de bem receber. O Santa Isabel é o restaurante ideal para uma refeição
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em família.
Morada:
Rua de Santa Isabel 12, 2200-393 Abrantes
Contactos:
241 366 230; 967893912
geral@restaurantesantaisabel.com

Um restaurante localizado no centro histórico de Tomar. Para além de pratos de carne e peixe,
também tem sugestões vegans.
Morada:
Rua Dr. Joaquim Jacinto n48A 2300-557 Tomar
Contactos:
917317439
Abrigodaalma@outlook.pt

Um restaurante que fica situado na Albufeira de Castelo de Bode, com uma excelente vista
entre a água e a montanha com o sabor especial da comida portuguesa e do peixe do rio.
Morada:
Rua dos Pescadores nº 5 Bairro Fundeiro 2200-601 Aldeia do Mato
Contactos:
241849210
bairroaorio@gmail.com

Com uma filosofia assumidamente assente nas melhores práticas da cozinha típica portuguesa,
as propostas do restaurante revelam uma enorme inspiração pela terra do Zêzere. O peixe do
rio, bem como as carnes de qualidade, são uma constante à mesa do restaurante,
homenageado e recriado em cada prato, a cada estação do ano.
Morada:
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Rua Guilherme de Paiva, 135, 2240-611 Dornes, Ferreira do Zêzere
Contactos:
249366411;914724935
restauranteoriodornes@gmail.com

O restaurante está localizado na povoação de Dornes, no concelho de Ferreira do Zêzere. Está
aberto desde 1990. A especialidade da casa é o peixe do rio frito com molho secreto,
acompanhado de arroz de tomate, migas ou batata frita. O restaurante participa, todos os anos,
em vários festivais, como o Festival da Abóbora (em janeiro), o Festival do Lagostim (em abril),
o Festival da Fava (em maio) e o Festival das Migas (em novembro).
Morada:
R Amadeu Garcez nº 3238 Dornes, 2240-611 Ferreira do Zêzere
Contacto:
249 366 302
elviracarvalho.virita@gmail.com

Com o privilégio de uma vista única e deslumbrante, o Restaurante Ponte Romana é um
espaço acolhedor e familiar, onde o visitante pode deliciar-se com pratos tradicionais e
regionais da gastronomia portuguesa. Salientam-se os regionais maranhos, bucho recheado,
chanfana, cozido à portuguesa e o cabrito assado no forno, terminando a refeição com uma
sobremesa caseira, o café e ainda o medronho e o licor regional, que pode ser apreciado no
bar rústico "O Palheiro". Um espaço com acesso a cadeira de rodas.
www.ponteromana.com
Morada:
Rua Ponte Romana, 4, 6100-617 Sertã
Contactos:
274601256
restaurante@ponteromana.com

Há quatro décadas em Tomar, sendo a única marisqueira da cidade, oferece outros pratos nas
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suas ementas diárias, sendo que o "bife à marisqueira" é o mais reconhecido e apreciado. Para
quem gosta de lampreia também pode deliciar-se com esta iguaria na Marisqueira de Tomar,
entre outros pratos.
Morada:
Av. Norton de Matos n 9 2300-438
Contactos:
249313903
freitas_nuno@yahoo.com.br

O Restaurante Bela Vista é bastante fácil de encontrar. Situa-se perto da ponte velha do rio
Nabão, que atravessa Tomar - facto que confere um ambiente bastante agradável ao
restaurante. A gastronomia é singela, compondo-se de pratos típicos e simples da cozinha
popular portuguesa. As sobremesas são caseiras e o vinho da casa provém de produtores
locais.
www.abelavista.pt
Morada:
Rua Marquês de Pombal Nº68 2300-510 Tomar
Contactos:
249312870
geral@abelavista.pt

O Instituto é responsável pela elaboração e tratamento de inquéritos de satisfação a aplicar aos
clientes/turistas, bem como mediar processos conducentes à certificação. Procede ainda à
implementação de ações de sensibilização ambiental, com vista à salvaguarda do ambiente e
da biodiversidade; ao desenvolvimento do plano curricular e tem uma oferta de cursos
profissionais que vão ao encontro das necessidades da Estação Náutica do Castelo do Bode.
Morada:
Abegoaria Sertã 6100-601 Sertã Portugal
Contacto:
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274603296;274604316
secretaria.etps@etps.com.pt

Instituição de ensino superior
Morada:
Av. Dr. Aurélio Ribeiro 3, Tomar
Contacto:
249 328 100

A ACLAMA tem procurado dinamizar a freguesia de Martinchel, organizando várias iniciativas
culturais para a comunidade, como por exemplo: intercâmbio com grupos etnográficos,
passeios séniores, mercados tradicionais, feira de talentos, festival da açorda e das pataniscas,
festas tradicionais da aldeia, etc. É um parceiro a contar no desenvolvimento da Estação
Náutica do Castelo do Bode.
Morada:
Rua Martinchel, 42, 2200-638 Martinchel, Abrantes
Contactos:
960301386
associacaoaclama@gmail.com

Exploração de Bar de apoio à Praia Fluvial de Fernandaires e aluguer de Kayaks para a prática
recreativa.
Morada:
Rua da Associação s/n, Aivado — 6110-155 Vila de Rei
Contacto:
919137620

A Associação dinamiza atividades promocionais de formação, consultadoria e organização de
eventos para o desenvolvimento turístico da albufeira de Castelo do Bode e empresas que
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atuam neste território. Dinamiza um conjunto de iniciativas, tais como: eventos, animação
turística, promoção turística, dinamização e apoio às microempresas, representação dos
empresários do Castelo do Bode.
www.turismocastelobode.pt
Morada:
Rua da Fonte do Ribeiro, nº 356 2200-638 Martinchel - Abrantes
Contactos:
919518794
turismocastelobode@gmail.com

O 'Cá da Terra' é um espaço dedicado à promoção e venda de produtos do Ribatejo Interior
(Sardoal, Abrantes e Constância) e da cultura local, sendo um local de excelência para que o
turista/visitante possa adquirir produtos locais.
Morada:
Praça da República,
2230-222 Sardoal

A Loja do Ribatejo Norte - Comercialização de Produtos Locais Lda. é uma empresa que iniciou
a sua atividade em 2001, e que atualmente dispõe de 4 espaços de promoção localizados em
Tomar, Ourém e Vila Nova da Barquinha. A Loja tem como objetivo a promoção do território
nacional em geral e do território do Ribatejo Norte com a comercialização dos seus produtos de
artesanato e agroalimentares de qualidade.
www.lojadoribatejonorte.pt
Morada:
Morada Fiscal: Rua Jacome Ratton 2I - Loja C - 2300 449 Tomar
Contactos:
249322205
gerencia@lojadoribatejonorte.pt
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A Pinhal Natural é uma sociedade, constituída em 2012, que presta serviços e desenvolve
atividades de consultoria para negócios e a formação profissional. Promove a organização e
realização de eventos e ações de promoção de produtos e das regiões, edição e elaboração de
publicações, publicidade, comércio e aluguer de equipamentos, importação, exportação e
distribuição de uma grande variedade de produto, entre outras ações.
Morada:
Rua D. Nuno Álvares Pereira, n.º1; 6100-654 Sertã
Contactos:
274600130
pnatural@pinhalmaior.pt

A HighSun é um operador turístico que constrói experiências autenticas para visitantes do
nosso país, que chegam de todo o mundo.
Este operador turístico tem como objetivo tornar cada experiência em Portugal, Espanha e
Marrocos única e inesquecível, assegurando altos padrões de qualidade.
A oferta e conhecimento que detém, permite-lhe assegurar as melhores experiências nos
destinos de praia, cultura, história, natureza, vinho, religião e gastronomia.
Morada:
Edifício Galinha – Rua Nogueiral, Ent.3 S2.11, 2350-413 Torres Novas, Portugal/ Horário: 9h00
às 18h30
Contactos:
249 819 250
info@highsun.pt
https://highsun.pt/

36 / 36

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

