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ANIMAR

A ANIMAR é a REDE de sinergias do desenvolvimento local, unindo
agentes e organizações na construção de uma estratégia
desafiante em torno do fortalecimento da participação das
comunidades no seu local, enquanto modelo estruturante para a
valorização dos territórios e das pessoas. Assim, reafirmar a
ANIMAR é promover a diversidade de agentes de
desenvolvimento, de propostas, de organizações, de dinâmicas e
contextos, que elevem as pessoas e as comunidades para o
primeiro plano do modelo de desenvolvimento.

Valorizar, promover e reforçar o desenvolvimento local, a cidadania
ativa, a igualdade e a coesão social na sociedade portuguesa,
enquanto pilares de uma sociedade mais justa, equitativa, solidária
e sustentável é a missão da ANIMAR. Para tal, associa-se a
estruturas e desenvolve projetos que se conjugam e se articulam de
forma a ser reconhecida como uma organização de referência na
promoção do desenvolvimento integrado dos territórios.



Nota introdutória

O Roteiro Turístico Portugal Desenvolvimento Local é uma
iniciativa da ANIMAR – Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Local – inserida no âmbito do projeto Capacitar
paraAgir em Rede II, financiado pelo PO ISE.

Este Roteiro está inserido na iniciativa ‘Campanha Agir pelo
Desenvolvimento Local’ e foi criado com o contributo de entidades
associadas da ANIMAR que pretenderam realçar aspetos dos seus
territórios que concorrem para a sua individualidade e para a
riqueza local, apelando à curiosidade daqueles que sentem vontade
em conhecer os recursos naturais, o património, as pessoas e as
suas vivências.

É um Roteiro dinâmico e está em construção, sendo esta uma
versão experimental dirigida a autocaravanistas.
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Experiências

Património Artístico e Rural

Artesanato

visitar 
conhecer

experimentar
sentir

Quotidiano da Aldeia – Da Arte 
Urbana à Tradição

Nesta atividade pretende-se dar a conhecer os murais
existentes no Juncal do Campo, trabalho este realizado no
âmbito do Projeto Há Festa no Campo. Com a visita a estes
murais pretende-se explicar o porque da existência dos
mesmos e o seu significado, para a população e para o/a
próprio/a autor/a. Nesta visita será referido que alguns
deste murais são alusivos às tradições, profissões e à
própria historia do Juncal do Campo. Sob consulta.

Aldeia Juncal do Campo, Castelo Branco

+351 917 970 214 | Marco Domingues 
+351 912 719 095 | Ricardo Romão

https://ecogerminar.org/aldeia-pedagogica-de-juncal-do-
campo/

25€ com refeição e atividades 
10 € só atividades 

39.855163, -7.613315

Lavagem de roupa num tanque 
comunitário 

De forma a reavivar as tradições, pretende-se juntar
novamente as lavadeiras do Juncal do Campo com todos
aqueles que visitam a aldeia, de forma a experienciarem a
lavagem de roupa no tanque, mas também toda a
convivência que está associada a esta atividade. Sob
Consulta

Aldeia Juncal do Campo, Castelo Branco

+351 917 970 214 | Marco Domingues 
+351 912 719 095 | Ricardo Romão

39.855163, -7.613315
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Visita à Queijaria Ventura

A Queijaria Ventura está disponível para ser visitada por
todos aqueles que tenham curiosidade em ver como se faz
queijo de uma forma artesanal. Nesta atividade, pretende-
se que os visitantes tenham a oportunidade de perceber
todo o processo de fabricação do queijo, assim como
experienciem este produto na queijaria do Juncal do
Campo.

Juncal do Campo, Castelo Branco

+351 917 970 214 | Marco Domingues 
+351 912 719 095 | Ricardo Romão

39.855163, -7.613315

Apanha da Azeitona

Nesta Atividade que durará entre os meses de outubro e
dezembro pretende-se que os visitantes tenham a
oportunidade de acompanhar e experienciar o processo de
apanha da azeitona com produtores locais. Estas quintas
em redor do Juncal do Campo são um ótimo motivo para
nos visitar e participar na principal atividade do campo
durante o inverno.

Juncal do Campo, Castelo Branco

+351 917 970 214 | Marco Domingues 
+351 912 719 095 | Ricardo Romão

39.855163, -7.613315
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Oficina do Bordado de Castelo 
Branco, OBCB, Unipessoal, Lda

Bordado de Castelo Branco, IG (produto certificado) 
Funciona no Centro de Interpretação do Bordado Castelo 
Branco

Praça de Camões, Edifício da Antiga Biblioteca 
6000-116 Castelo Branco

+351 272 323 402

https://www.cm-castelobranco.pt/visitante/bordado-
castelo-branco-o-ex-libris/centro-de-interpretacao-do-
bordado

Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira: 9h- 17h e fim de semana com 
marcação prévia

39.825394, -7.493389

ALBIVIOLA - Construção de 
Instrumentos, Unipessoal, Lda

Viola Beiroa, IG (produto certificado)

Rua Tenente Valadim, n.º 17 Loja C
Castelo Branco

+351 962 776 618

violabeiroa@gmail.com

Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira: 9h- 17h e fim de semana com 
marcação prévia

39.824670, -7.493047
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Queijaria Abreu

Zona Industrial de Penamacor, lote C9 
6090 Penamacor

+351 962 229 940 | Gabriela Nabais Abreu

https://www.facebook.com/Queijaria-Abreu-
209719349503480

queijaria.abreu@sapo.pt

Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira: 9h- 17h e fim de semana com 
marcação prévia

6

ROTEIRO TURÍSTICO

PORTUGAL DESENVOLVIMENTO LOCAL

https://www.facebook.com/Queijaria-Abreu-209719349503480
mailto:queijaria.abreu@sapo.pt


Restaurante Livre Cor

Praça de Camões n.º 17
6000-116 Castelo Branco

+351 926 526 446

https://www.facebook.com/AssociacaoLivreCor/

Restaurante a Nave

Rua da Nave 3
60000-631 Salgueiro do Campo

+351 272 959 405

39.885409, -7.569632
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Para conhecer mais esta região, visite o site 

Experiências D´Aldeia – Ecoturismo na Beira Baixa 
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Campo de Futebol do Juncal do 
Campo

Rua de Barreira do Sado
Juncal do Campo

+351 917970214 |+351 912719095
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Av. Santos Dumont 57C

1050-202 Lisboa

+ 351 21 952 7450

animar@animar-dl.pt


