
 
 
 

Designação do Projeto:  Territórios 5 Sentidos 

Código do projeto: CENTRO-07-2114-FEDER-000274 

Objetivo principal: Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética 

Região da intervenção: Centro 

Entidade Beneficiária: Município de Pombal 

 

Data de aprovação: 11-03-2021 

Data de início: 01-05-2021 

Data de Conclusão: 01-05-2022 

Custo Total Elegível: 261.645,16 EUR  

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER  261.645,16 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

Trata-se de uma candidatura em co-promoção com os municípios de Pombal (Líder), Castanheira 

de Pera e Sertã. 

O Projeto “Territórios 5 Sentidos” materializa-se no desenvolvimento de Roteiros turísticos 

intermunicipais de âmbito cultural, orientados para a valorização da componente histórica e 

natural dos territórios abrangidos (Pombal, Castanheira de Pera e Sertã), utilizando como 

metodologia a aplicação das artes, nomeadamente da literatura, da ilustração, do teatro e do 

cinema, para potenciar os ativos culturais e naturais endógenos. 

De forma a perpetuar e a assegurar a preservação da memória coletiva e do léxico comunitário, a 

operação contempla a realização de um levantamento e inventário das histórias, estórias e 

conhecimentos de sabedoria popular, de cada um dos municípios beneficiários, numa perspetiva 

de criação de um léxico homogéneo, ainda que diferenciado na sua riqueza. Os conteúdos a 

desenvolver no âmbito do conceito apresentado, respondem à premissa de estímulo aos cinco 

sentidos sensoriais (visão, audição, tato, olfato e paladar), com o objetivo de acrescentar valor aos 



produtos de experimentação turística, permitindo aos visitantes, uma imersão sensitiva e 

intelectual. A operação é constituída por 4 ações: [1] Rota do Mouro Al-Pal-Omar, desenvolvida no 

Município de Pombal; [2] Rota Botânica, desenvolvida nos Municípios de Pombal, Castanheira de 

Pera e Sertã; [3] Rota dos Olhares e Contares do Lado de Lá, transversal aos municípios 

beneficiários e, por último [4] Atividades de Comunicação e Assessoria de Imprensa, de forma a 

assegurar a criação de uma linguagem promocional homogénea, promovendo de forma integrada 

os territórios e a operação. 


