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Agricultura de paisagem
Um conceito de futuro sustentável

O nosso projeto na unidade de paisagem do Bairro 
Ribatejano, coração do mediterrâneo calcário nacional, 
promove os usos tradicionais da terra nos sítios certos, 
mantém conhecimentos e preserva uma identidade rural 
ameaçada de extinção.

Produz-se aqui, em olivais tradicionais, um dos 
poucos bio certificados azeites virgem-extra do Ribatejo. 
O mel de cortiço. O figo seco. Mas também o chícharo e o 
grão-de-bico, o melão e a abóbora, o feijão-verde e a 
couve. Apanham-se orégãos, marmelos e amoras 
selvagens. Criam-se galinhas e coelhos, usam-se burros e 
cavalos para passeios e para estrumar os campos. Fazem-
se pestos, compotas, chutneys, empadas e vários outros 
transformados para que nenhum dos produtos da horta 
se perca. Faz-se o bom pão no forno a lenha de oliveira.

Aposta-se também no pequeno turismo em casas 
tradicionais recuperadas e numa “escola de caseiros” 
com cursos numa escola primária a reabilitar pela 
comunidade.

Em suma, tentamos criar valor ecológico, alimentar, 
estético, económico e cultural na pequena agricultura, 
para provar que a mesma, mesmo para muito sendo o 
passado, para outros é o futuro. A isso chamamos 
“agricultura de paisagem”, e por isso o nosso projeto foi 
batizado “The Landscape Farm”.



Nos vales mais frescos da propriedade, regados com água 
da chuva e tratados apenas com estrumes orgânicos dos 
nossos cavalos e burros, fazemos a nossa horta bio, 
sazonal e com os produtos que melhor se adaptam ao 
nosso solo e clima.

Com muito amor produzimos assim hortícolas, 
leguminosas e frutas, isentos de qualquer químico de 
síntese, certificados bio por entidade reconhecida para o 
efeito, garantindo o melhor para a nossa saúde e a da 
terra.

Estes produtos são depois a base dos nossos cabazes 
semanais, dos nossos transformados vendidos online ou 
na nossa loja da quinta, e das nossas refeições em casa.

Horta Bio
Sazonal e local



Lagar de Azeite
Oleoturismo

O azeite é o produto de excelência do Bairro Ribatejano. 
Solar da oliveira Galega, em olivais tradicionais não 
mecanizáveis, este azeite é dos melhores do País. Para 
garantir os mais altos níveis de qualidade e poder ter o 
melhor controlo de todos os passos do fabrico do azeite, 
temos um moderno lagar próprio de onde sai um azeite 
virgem extra excepcional.

Como forma de dar a conhecer este produto tão 
mediterrânico e tão fundamental na nossa cozinha, 
organizamos programas de olioturismo, onde os 
visitantes farão todo o processo de apanha da azeitona, 
transporte para o lagar, fabrico do azeite e utilização do 
mesmo na refeição do almoço.

Um tempo de profunda imersão e de "mãos na massa" a 
conhecer por dentro a gestão dos olivais, as variedades 
locais de azeitona e a produção do seu sumo - o azeite. E 
depois a dar-lhe o devido valor na mesa. Estamos seguros 
que usará o azeite com mais amor pelo mesmo depois 
deste dia.



“Barrão por um dia”
Visita à quinta

Há várias definições para “barrão”, mas aqui significa ser 
um habitante destes “bairros”, que são “barros”, terras 
secas de verão, lamaçais de inverno – memórias dos 
sedimentos acumulados nos lagos geológicos de há 10 
milhões de anos.

Ser “barrão” por um dia significa vir visitar a exploração, 
conversarmos sobre o que é agricultura de paisagem e a 
sua relação com a agricultura biológica, como a fazemos, 
as tarefas e os ciclos, as pessoas e as terras, agora e ao 
longo dos tempos.

Poderemos intervir na atividade rural que se esteja a 
levar a cabo na época da visita, seja a apanha da 
azeitona, a poda da vinha, a plantação na horta, a 
sementeira no campo, a apanha das amoras nos silvados, 
a cresta do mel… enfim, as mil e uma tarefas que uma 
pequena exploração agrícola tem de fazer para manter 
um sistema diversificado a funcionar.

E como o trabalho dá fome, almoçaremos certamente 
algum produto com que tenhamos estado a lidar, 
confecionando-o com receitas bio e de tradição local.
Faremos assim uma íntima ligação entre a terra, o seu 
trabalho, os seus produtos e a sua cultura, numa 
experiência de vivenciar raízes de uma das unidades de 
paisagem mais interessantes do nosso País.



Refeições em casa
Produtos bio, pratos vegetarianos e gastronomia regional

Os bons ingrediente são a base de um bom prato, e um 
conjunto inteligente de bons pratos e as devidas bebidas 
a acompanhar, são a base de uma refeição inesquecível.

É isso que pretendemos com as nossas refeições em casa, 
cozinhadas para pequenos grupos até 8 pessoas, que 
desejem conhecer o melhor da gastronomia local, feita 
com os nossos produtos bio e de parceiros locais.



Loja
Produção própria, bio e artesanal

Da antiga casa do sapateiro da aldeia - o Mestre 
Domingos - abandonada há muitos anos, nasceu a 
recuperação de um espaço que serve como um agradável 
ponto físico de venda dos nossos produtos.

Do outro lado da rua onde os mesmos são 
artesanalmente fabricados, com os produtos que vêm 
diariamente da nossa horta bio, a loja é também um 
espaço de lazer, tertúlia e degustação.



Turismo rural
Alojamento local na aldeia

Numa casa tradicional do Bairro Ribatejano, feita de tufo -
a pedra local - podem acomodar-se 4 pessoas, com 
acesso a um tanque/piscina de verão (sem cloro), 
pequenos-almoços com os nossos pães frescos e muitos 
produtos bio feitos por nós.

As refeições também podem ser encomendadas e 
servidas na sala de jantar ao lado, com toda a qualidade e 
comodidade.

O espaço exterior é o de uma quinta em funcionamento 
real, com cães, gatos, galinhas e ovos, coelhos, cavalos e 
burros, hortas, pomares e olivais. Para quem quer 
conhecer este recanto do País de uma forma serena e 
autêntica.



Turismo rural
Recuperação de arquitetura tradicional

A Casa Verde é um exemplar da arquitetura popular 
portuguesa característica do Bairro Ribatejano, contruída 
em tufo – pedra calcária local.

Apesar do seu estado atual de arruinamento, será em 
breve uma casa de campo recuperada, mantendo a sua 
traça original e linguagem própria, com duas suites, uma 
camarata e uma sala de estar e de refeições.

Terá capacidade para acomodar 8 a 12 pessoas e todas as 
qualidades construtivas e espaciais que um exemplar de 
turismo rural  contemporâneo deve apresentar –
conforto, autenticidade e contacto com a natureza.



Os cereais - em particular o trigo - fazem outro dos 
elementos essenciais da paisagem, da cultura e da 
gastronomia mediterrânica: o pão. Mas para passar do 
cereal ao pão, são precisos moinhos, de água ou de 
vento. Nesta região, como o único rio com caudal de 
verão é o Alviela, a grande maior parte dos moinhos é de 
vento. Ou melhor, era, porque hoje em dia já nenhum 
funciona.

Com o objectivo de voltar a recuperar este processo e 
estra tradição, temos um moinho em processo de estudo 
para voltar à sua nobre função. De um conjunto único de 
3 moinhos localizados na Chã de Cima, encostados aos 
"Caminhos de Fátima", temos o do meio, o do "TiChico".
Visitável, numa zona de onde se vê um vasto e belíssimo 
panorama, a recuperação do moinho do TiChico será um 
processo a acompanhar...

Moinho de vento
Recuperação de tecnologia tradicional



Para saber é preciso fazer. E partilhar os saberes e os 
fazeres do campo e da paisagem, no sentido de não 
deixar morrer artes e ciências fundamentais para a 
sustentabilidade e para nossa cultura e identidade, é o 
mote do que chamamos a Escola do Campo.

Escola, porque vamos aprender e praticar juntos, 
crescendo em partilha. Do Campo, e de caseiros, porque 
iremos tratar dos conhecimentos úteis à grande casa 
comum, a nossa querida Terra, e à nossa pequena casa, o 
campo, que nos dá tudo o que precisamos para viver e 
fazer viver: água, solo, plantas, animais, abrigo, 
comunicação e sensibilidade.

Na Escola Primária da aldeia, aberta em 1960 e encerrada 
há já alguns anos, vamos renascer para a partilha de 
saberes e fazeres.

Escola do Campo
“Landscape School”



Contactos

Venha visitar-nos.

Rua da Quintinha - Comeiras de Baixo
2000-694 São Vicente do Paúl- Santarém

www.thelandscapefarm.pt

+351 911 510 010

ecostatus94@gmail.com


