SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL

CORUCHE E
FOROS DO PAUL
11 de Novembro de 2022 (sexta-feira)
Na comemoração do 1.º Aniversário da inscrição da tiragem da
cortiça do concelho de Coruche como património cultural imaterial
08h00 – Saída de Lisboa (antiga Pastelaria Suíça – Rossio) – tolerância de 5 minutos
09h00 – Observatório do Sobreiro e da Cortiça
É um edifício provocador, desenhado pelo Arquitecto
Manuel Couceiro, com o intuito de criar uma orgânica
que remeta para a metáfora do sobreiro enquanto
elemento vivo. O observatório é revestido a cortiça
natural e tem como objectivo tornar-se numa estrutura
de valorização do montado de sobro como nicho
ecológico de grande valor funcionando, para tal, em
parceria com associações de produtores e empresariais, universidades e investigadores,
através de uma partilha de espaço que pretende aproximar a floresta do montado
(charneca), à indústria, completando um ciclo de visitação ao nosso território assente
nestes 3 eixos (montado, indústria e inovação).
10h00 – Corticeira Amorim & Irmãos
Cresceu numa pequena oficina em 1870 a produzir rolhas, expandindo desde então até
chegar aos quatro cantos do mundo. Em 150 anos, a
Corticeira Amorim transformou-se na maior
transformadora de produtos de cortiça do globo. Com
as rolhas sempre em primeiro lugar, diversificou o uso
da matéria-prima que, hoje em dia, se encontra desde
os isolamentos até às pranchas de surf na Nazaré e até
os aviões. A história da Corticeira Amorim é longa, mas
repleta de conquistas. Lançada pela mão de António Alves Amorim, foi saltando de
geração em geração, até chegar à quarta geração, a de António Rios de Amorim.
12h30 – Almoço na “Quinta Grande”
Pastéis de bacalhau, croquetes, peras de frango, rissóis
de camarão, linguiça frita, azeitonas aromatizadas,
manteigas e pão caseiro
Sopa de legumes
Bacalhau com natas e broa de milho
Nacos de vitela com carqueja, arroz frito, batata frita e
salada mista
Mesa de doces e salada de frutas
Vinho tinto e branco, cerveja, refrigerantes, água
Café ou chá

14h00 – Visita livre pelo monte e capela da propriedade
15h00 – Passeio pelo centro histórico
Irá surpreender-se ao descobrir a existência de um
número considerável de intervenções de arte urbana
nas ruas e escadarias do coração da vila de Coruche.
Das escadarias da Travessa do Castelo ao arco da Rua
Direita, passando pela Rua da Música e pela antiga Rua
do Cinema, vale a pena passear pelo centro histórico em busca dessas intervenções.
16h00 – Igreja da Misericórdia
Edifício de origem seiscentista que foi objecto de
alterações no séc. XVIII, sobretudo após o terramoto
de 1755, e mais tarde alvo de uma extensa campanha
decorativa no final do séc. XIX. Ao longo do séc. XX,
sofreu algumas intervenções que a descaracterizaram e
nas últimas décadas foi alvo de algumas beneficiações localizadas, mas pouco
documentadas. No séc. XXI, a empreitada de reabilitação do edifício permitiu a
“descoberta do retábulo primitivo e de frescos extraordinários em todos os tramos de
paredes e tecto”.
17h00 – Atelier de António Lourenço
O junco é uma planta que nasce em sítios bastante
húmidos e que pode atingir cerca de metro e meio de
altura, sofrendo depois da colheita todo um tratamento
de secagem e pintura, que é um dos segredos da
família, que vem passando de geração em geração. Transformar uma erva daninha, para
os agricultores, numa cesta de transporte, foi um dos engenhos que o homem arranjou
para guardar os seus bens, e assim poder transportá-los em segurança. António Silva é
artesão mais clássico, e Nelson seu filho, mais inovador, que tem já em mente diversos
projectos, prometendo trazer para o mundo da moda inúmeras inovações, sempre com
a arte de moldar o junco como base para todos os seus trabalhos.
18h00 – Miradouro de Nossa Senhora do Castelo
Sobranceiro à vila de Coruche, o miradouro
instalado junto à Ermida de Nossa Senhora do
Castelo proporciona belas vistas sobre Coruche, o
rio Sorraia, a várzea e a planície envolvente.
19h30 – Chegada prevista a Lisboa (ficando sujeita a alguns pequenos atrasos nas visitas
guiadas e no almoço).

CONDIÇÕES
Inscrições: considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a mesma na secretaria da SHIP
ou efectuar uma transferência bancária para o IBAN da CGD PT50 0035 06970043880473214
Desistências: devolução do valor na íntegra, até 8 dias antes da visita.
Custo por pessoa
(inclui transporte, visitas guiadas, almoço, despesas de organização e seguro – apólice n.º 206294012, da
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.)
Sócios € 70,00

Não Sócios € 80,00

