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Estes dois concelhos da região centro, apesar de fortemente atingidos por incêndios do Verão 
passado, continuam a constituir uma boa sugestão e a proporcionar bom acolhimento. 

Entrando no concelho de VILA DE REI vindo de Ferreira do Zêzere, após a longa ponte em 
arco sobre a albufeira do Castelo do Bode, vire à esquerda para Zaboeira (cais e praia) e 
prossiga à beira da albufeira até Fernandaires (também praia fluvial), prosseguindo por Vilar 
do Ruivo e Fundada.  Atravesse a EN 2 (Vila de Rei/Sertã) e adiante encontra a praia fluvial da 
Ribª do Bostelim (local para merendas) e na EN 244 (Sertã/Proença-a-Nova) vire à direita.  
Desvie para São João do Peso e pergunte como alcançar o Pego das Cancelas (praia fluvial, 
parque de merendas) e a vizinha Ponte dos Três Concelhos. 

 
Retomando a EN 244 para Cardigos, vire à direita e por Vale da Urra, Aldeia dos Coucos e 
Portela do Curral chega a Palhota onde encontra a EN 348 para Vila de Rei. Mas chegado à 
entrada da vila, no entroncamento dos bombeiros, tome a EN 2 para S por alguns km até ao 
entroncamento para Milreu mas vire para E na direcção de Lousa e adiante vire à direita para a 
curiosa aldeia de Água Formosa.  Que diz? 

 

Regresse ao entroncamento na EN 2 e agora siga para Milreu 
e adiante até ao miradouro do Penedo Furado; depois de 
um passeio a pé sob o miradouro, desça até à respectiva 
praia fluvial (atenção se houver muito trânsito).  Regresse a 
Vila de Rei pela antiga EN 2. 

De 24.Julho a 1.Agosto decorrerá a XV Feira de 
Enchidos, Queijo e Mel, nos arruamentos junto à Câmara 
Municipal de Vila de Rei; em ambos os sábados e domingos 
haverá espectáculos musicais nocturnos com artistas 
portugueses de nomeada.  

Estando por aqui, suba para N, não perdendo a curta 
subida ao Centro Geodésico de Portugal (ex-libris deste 
concelho), que além do panorama circular agora inclui o 
Museu da Geodesia. 

 

 

Na semana seguinte à feira acima, ocorre a IV Feira do Pinhal (de 4 a 7.Agosto), em 
OLEIROS, igualmente com espectáculos musicais nocturnos com artistas de nomeada e, 
sobretudo, um fogo-de-artifício na noite de 6 (sabia que neste concelho se localizam algumas 
das empresas mais afamadas nesta arte?).  Da colina onde fica o pavilhão gimnodesportivo e 
escola secundária, arranja-se bom local, sobranceiro, para aparcar. 

Na gastronomia, sugestão para o cabrito estonado num dos vários restaurantes na vila. 
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A 2 ou 3 km a E da vila, fica a praia fluvial Açude Pinto com espaço envolvente muito 

cuidado (represa, parque de merendas, sombras), onde há lugar para aparcar algumas 
autocaravanas ao entardecer. 

Outro local que convida ao repouso é a praia fluvial de Álvaro, na estrada para 
Pampilhosa da Serra, localizada na margem esquerda da albufeira do Cabril a que se acede 
virando à esquerda mesmo antes de atravessar a longa ponte de Álvaro. 

 


