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Terramater e EDIA  

 

TURISMO SUSTENTÁVEL 

Campos de Férias amigos do ambiente 

 

AS EMPRESAS 

A Terramater, empresa no mercado desde Fevereiro de 2006, nasceu da vontade de 

trabalhar na área do ambiente e da sustentabilidade, e contribuir para a construção de 

um mundo melhor. A sua oferta abarca produtos amigos do ambiente, projectos na área 

das energias renováveis e de reciclagem de materiais e serviços de comunicação, 

sensibilização e consciencialização ambiental.  

 

Criada em 1995, a EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, 

S.A.,  tem por missão da EDIA é a de conceber e potenciar o Empreendimento de Fins 

Múltiplos do Alqueva nas suas diversas vertentes numa perspectiva empresarial, não se 

limitando à região em que se insere o Empreendimento, mas tendo em vista a 

consolidação do projecto empresarial no contexto nacional. 

 

O PROJECTO 

 

A Terramater, em parceria com a EDIA, está a desenvolver para o 

ano de 2007 uma série de campos de férias com a temática do 

ambiente e da agricultura biológica, tendo como cenário o Parque 

de Natureza de Noudar na Herdade da Coitadinha. «Esta é uma 

oportunidade que os jovens vão ter para contactar com um mundo 

que tem estado sempre distante deles. De uma forma divertida e interactiva vão poder 
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partilhar valores diferentes daqueles da cidade», esta é a expectativas do responsável de 

Comunicação da Terramater que descreve estes campos como “campos de imersão total 

na Natureza!” 

 

É já no final de Março, na semana de 30 de Março a 6 de Abril, que irá ter lugar o 1º 

campo de férias organizado pela Terramater, destinado a jovens dos 12 aos 15 anos. Com 

a sua localização no Parque de Natureza de Noudar, propriedade da EDIA, situado a 8 km 

de Barrancos, esta é uma zona privilegiada do ponto de vista natural, cultural e histórico.  

 

Para a Terramater, as instalações que a EDIA tem na 

Herdade da Coitadinha são excepcionais para a criação de 

um campo de férias. Tendo hortas de agricultura biológica, 

numa zona natural com espécies únicas e protegidas, perto 

da Vila de Barrancos, vila com especificidades únicas em 

Portugal, permitindo, por isso, um vasto leque de acções e de ateliers práticos, estão 

criadas todas as condições para uma experiência única e «ainda por cima, têm um 

Castelo», salienta Paulo da Terramater. 

 

Segundo Ana, responsável pelos campos de férias, o facto de as instalações da EDIA 

apenas permitirem 30 pessoas acentua o espírito de grupo e de unidade que querem 

reforçar: «Convívio genuíno, proximidade com a terra, observação da natureza. 

Queremos contribuir para a construção de um futuro mais consciente, a nível individual e 

colectivo», e conclui afirmando que estão já a preparar “surpresas”! 

 

Ambas as instituições acreditam que este será o primeiro de muitos campos de férias. 

Ainda este ano esperam poder alargar faixa etária e a duração do mesmo. 

 

Para informações e esclarecimentos contacte: 
 
Paulo (paulo@terramater.pt, 966545313) 

http://www.terramater.pt 

http://www.edia.pt  


