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Caminheiros à descoberta da Reserva 
Natural do Paul do Boquilobo 
Grupo “Tejo a Pé” encontra-se todos os meses para conhecer alguns locais do país
 “Tejo a Pé” é o nome do grupo 
informal criado por Carlos Cupeto 
que se junta uma vez por mês para 
descobrir as belezas de Portugal. 
Sempre a pé. A última caminhada 
foi à Reserva Natural do Paul do 
Boquilobo, em que O MIRANTE 
também participou. O espírito 
deste grupo é promover o convívio 
e conhecer locais bonitos.

Paulo nasceu no Sardoal mas vive há 
vários anos em Oeiras, distrito de Lisboa. O 
bancário confessa que sempre que passava na 
A23 em direcção à sua terra natal observava a 
placa indicativa da Reserva Natural do Paul do 
Boquilobo, com o símbolo de uma garça. Pen-
sava que a placa informava apenas que aquela 
era uma espécie protegida. Nunca imaginou 
que existisse uma reserva natural nos campos 
da Golegã e Torres Novas. A confissão foi feita 
durante uma caminhada que teve o Paul do 
Boquilobo como destino e demonstra que esse 
é um local desconhecido para muitos apesar 
de se encontrar apenas a uma hora de distân-
cia da capital do país.

Paulo foi um dos participantes da caminha-
da do grupo “Tejo a Pé”, um grupo informal 
criado por Carlos Cupeto, professor assistente 
na Universidade de Évora. Desta vez decidiram 
descobrir os segredos e os encantos do Paul do 
Boquilobo. Todos os meses os elementos do 
“Tejo a Pé” encontram-se para um passeio. 
Sempre num local diferente. A ideia inicial 
era fazer um percurso de 12 quilómetros. No 
entanto, a curiosidade em descobrir o Paul do 
Boquilobo, que nos surpreende com a sua den-
sa vegetação rodeada por água, levou a que a 
caminhada se estendesse por 20 quilómetros.

Antes de chegarmos à Reserva do Boqui-
lobo, depois de iniciarmos o percurso junto 
às ruínas romanas da Vila Cardílio, nas pro-
ximidades de Torres Novas, caminhámos por 
estrada de terra batida bastante enlameada. 
É possível ver cavalos que pastam no campo. 
Também nos cruzamos com dois cavaleiros 
que passeavam numa manhã de domingo cin-
zenta. Passamos ao lado de vinhas e em cada 
cruzamento, com pavimento alcatroado, pa-
ramos para observar os mapas em papel reti-
rados da Internet e seguir viagem.

A caminhada é feita devagar o que permi-

te conversar tranquilamente. Recordam-se 
sobretudo as caminhadas já feitas e fala-se de 
situações do dia-a-dia. A meio do percurso, 
numa das paragens, é possível provar os “Bor-
rachões”, bolo tradicional de Castelo Branco, 
que Fátima Cardoso tira da mochila e oferece. 
Trouxe de casa dos pais na última visita que 
lhes fez há poucos dias.

À entrada do Centro de Interpretação Am-
biental somos recebidos por Fernando Canais, 
um dos cinco funcionários do Instituto de Con-
servação Nacional de Florestas (ICNF), que 
trabalha no Paul do Boquilobo. Para poupar 
dinheiro, o ICNF divide os seus trabalhadores 
entre a Reserva e a Serra D’Aire e Candeeiros. 
Também por falta de recursos, a Reserva do 
Boquilobo passou a encerrar ao fim-de-semana. 
Abriu excepcionalmente para o grupo “Tejo a 
Pé” porque Carlos Cupeto pediu, formalmen-
te, que tal acontecesse.

Recebem visitas de estudo das escolas pa-
ra fazerem o trilho do Boquilobo sobretudo a 
partir da Primavera. O trilho inicial é feito por 
entre a vegetação, sempre junto à água. Foi 
possível fazer o caminho porque a água das 
cheias, que inundava o local há duas semanas, 
baixou. Para caminharmos em algumas partes 
do percurso é necessário afastar ramos de ár-
vores e atravessar duas pequenas pontes em 
madeira. Pelo caminho vamos encontrando 
placas que nos indicam a rota a seguir. O al-
moço é feito na reserva e serve sobretudo para 
aconchegar o estômago - após uma manhã de 
passeio ininterrupto - esticar as pernas, convi-

 A melhor maneira de 
conhecer o país é a pé
Carlos Cupeto, professor auxiliar na 
Universidade de Évora, é o mentor do 
grupo informal “Tejo a Pé”. A ideia 
começou há cerca de cinco anos depois 
de começar a fazer caminhadas com 
regularidade. Na altura trabalhava na 
Administração Regional Hidrográfica 
do Tejo e quando os colegas souberam 
pediram para que organizasse um 
passeio no qual todos pudessem 
participar.
Depois de tanta insistência, Carlos 
Cupeto fez-lhes a vontade. O primeiro 
passeio foi à zona do Guincho (Cascais). 
A partir daí nunca mais pararam. 
Quando o destino é mais longe de 
Lisboa o passeio dura um fim-de-
semana inteiro. Para o professor esta é 
a melhor forma de conviver, fortalecer 
as relações entre as pessoas e conhecer 
o nosso país. “Só se valoriza o que se 
conhece e não há melhor maneira de 
o fazer do que a pé. Andar a pé junto 
dos rios é tornar esse rio vivo e vivido”, 
refere Carlos Cupeto. 
O próximo encontro está marcado para 
23 de Março em Vila Velha de Ródão 
(distrito de Castelo Branco).

Paul do Boquilobo 
é Reserva Mundial 
da Biosfera 
A Reserva Natural do Paul do Boquilobo 
situa-se na confluência dos rios Almonda 
e Tejo, entre os concelhos de Torres Novas 
e Golegã. A reserva é uma zona húmida 
rica devido ao seu valor ornitológico. 
A vegetação é composta sobretudo por 
salgueiros e várias plantas aquáticas. Em 
meados de Julho alberga uma colónia 
de milhares de garças. Em Novembro e 
Fevereiro é local de repouso e alimentação 
de vários animais nomeadamente 
arrábios, zarros, marrequinhas e pato-
coelho.

Desde 1981 que a Reserva Natural do 
Paul do Boquilobo é considerada pela 
UNESCO como Reserva Mundial da 
Biosfera. Foi a primeira área protegida 
portuguesa a integrar a Rede Mundial 
de Reservas da Biosfera. É reconhecida 
a importância da Reserva como zona 
húmida natural e como local de abrigo 
para um grande número de aves, como 
local de reprodução, alimentação e 
repouso nas rotas de migração.
Existem cerca de 220 espécies de aves que 
vivem na reserva. No meio da paisagem 
verdejante do Paul está construído um 
Centro de Observação de Aves, uma 
pequena casa de madeira, com vidros, 
onde se pode observar, tranquilamente, 
todas as aves que por ali vivem.

ver e preparar-nos para o resto do caminho.
A maioria dos elementos do grupo partici-

pa pelo convívio e fortalecimento das relações 
interpessoais. É o caso de Fátima Cardoso, 51 
anos, que vive em Santarém há cerca de vinte 
anos. Descobriu o grupo “Tejo a Pé” através 
do mentor da equipa de caminheiros, Carlos 
Cupeto. É a única actividade física que faz e 
apesar de no dia seguinte sentir as pernas do-
ridas garante que o esforço vale a pena. Não 
pretende falhar nenhum dos encontros. Faça 
chuva ou frio.

Seis horas depois do início da caminhada 
chegamos ao local de partida. Uns com mais 
mazelas e maior cansaço que outros mas to-
dos animados por terem tido um dia diferen-
te. Ainda houve tempo para visitar as ruínas 
romanas da Vila Cardílio. No final do dia o 
grupo reuniu-se num restaurante tradicional 
ribatejano para um petisco.

ExpERIêNcIA. Grupo adorou conhecer a Reserva Natural do Paul do Boquilobo


