
As 5 obras de arte na paisagem inscrevem no 
existente uma marca poderosa. Introduzem novas 
sinalizações que, ao atraírem o olhar sobre si 
próprias, convidam a olhar a envolvente.
Laura Castro, Arte Capital, Julho 2020
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EXPERIMENTA PAISAGEM é um projecto 
de valorização e de interpretação da 
paisagem que pretende promover a Beira 
Baixa como destino pioneiro da arte pública 
e contemporânea na paisagem.
É composto pelo Roteiro de Arte Cortiçada 
e pelo Roteiro nas Linhas de Água. Cada 
lugar foi escolhido num processo de 
entrevistas, conversas e de envolvimento da 
comunidade e associações locais. Cada obra 
foi criada para esse lugar, lugar geográfico, 
lugar de memórias e de vivências.

Moongate    (Oleiros)

Lugar de contemplação na companhia 
da ribeira de Oleiros e de descoberta 
de memórias da história de Portugal.

39º54'57''N 7º54'42''WMagma Cellar   (Cunqueiros)

Uma aldeia invulgar pela beleza do 
aglomerado de xisto e pela hospitalidade 
dos cunqueirenses.
39º48'55''N 7º50'32''W

#texturasdoxisto
Uma marca de produtos endógenos 
da aldeia

Véu (Sertã)

A ponte Filipina, a ribeira e 
os espelhos de água são um 
local de paragem privilegiado 
para encontros de família, no 
centro cívico da Sertã.
39º47'58''N 8º06'00''w

Menina dos Medos   (Sobral Fernando)

Da aldeia à Menina, até às Portas de Almourão. Um 
trilho único pelas montanhas em que a comunidade 
nos dá a conhecer lugares únicos.
39º44'11''N 7º45'22''W

Farol dos Ventos   (Chão do Galego)

Um lugar de longas caminhadas, 
desportos radicais e contemplação 
da natureza, na proximidade da via 
ferrata, da torre de vigia de Álvaro 
Siza, até à Menina dos Medos.
39º46'31''N 7º46'52''W

Cortiçada Art Fest _
corticadaexperimentapaisagem
http://experimentapaisagem.pt



As placas de identificação do lugar e o respetivo QRCode permitem aceder ao Trilho da 
Menina dos Medos e visualizar vídeos com histórias, memórias ou a explicação técnica sobre 
cada local. Assim, os visitantes do Trilho da Menina dos Medos terão ao seu dispor uma 
visita guiada virtual  por aqueles que melhor conhecem estas duas margens do Ocreza.

5 obras de arte na paisagem assinadas pelo colectivo MAG 
 Marta Aguiar, Mariana Costa e Sofia Marques de Aguiar
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