


O roteiro turístico pretende ser um produto 

diferenciador, desenvolvendo uma oferta única 

para a exploração do Concelho.

O Município de Vila de Rei, com a publicação 

deste roteiro, pretende, acima de tudo dar a 

conhecer a grandeza de um Concelho que 

alberga em si uma diversificada oferta, capaz de 

dar resposta e de satisfazer as novas motivações 

do turista de hoje que assentam essencialmente, 

na conjugação de diferentes áreas de interesse, 

como a cultura, o património histórico, o turismo 

de natureza e de lazer e a gastronomia.

Obrigado pela sua visita. Volte sempre.

Depois de folhear este roteiro certamente que 

terá interesse em conhecer-nos melhor.

Deixo a certeza que após a sua visita desejará 

voltar, e redefinirá o seu conceito de qualida-

de, uma vez que ficará muito mais exigente.

Atreva-se a desfrutar...Vale mesma a pena!

Ricardo Jorge Martins Aires
Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei

Paulo César Laranjeira Luís
Vice-Presidente e Vereador do Turismo
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Experimente dobrar simetricamente um mapa de Portugal 

Continental em quatro partes: no ponto de união das dobras 

encontrará Vila de Rei!

Situado precisamente no Centro Geodésico de Portugal, o 

concelho de Vila de Rei integra a região centro (NUTS II) e sub-

região do MédioTejo (NUTS III), área administrativa do distrito de 

Castelo Branco (ocupando a extremidade sudoeste da região) e 

diocese de Portalegre e Castelo Branco. A área de 193,44 km2 do 

concelho é ocupada por cerca de 5000 habitantes, repartidos por 

94 pequenas localidades que compõem as três freguesias: Vila de 

Rei, Fundada e São João do Peso.

 

Limitado a norte pela ribeira da Isna, a sul pela ribeira do Codes e 

a oeste pelo rio Zêzere, o concelho assume-se como uma 

península, o que lhe confere características específicas bem 

expressas na paisagem.

 

O território é bastante montanhoso, atingindo altitudes próximas 

dos 600 metros, como é o caso da Serra da Melriça, ex-libris 

concelhio por albergar o Picoto da Melriça – Centro Geodésico de 

Portugal.

 

Vila de Rei está atualmente servido de bons acessos rodoviários 

qualquer que seja a proveniência dos seus visitantes. Contudo, e 

para quem vem do sul, aconselha-se a A1, depois a A23 a partir 

de Torres Novas até Abrantes e daí finalmente, o excelente 

percurso da EN2 até Vila de Rei. Para os visitantes do norte do 

país, o troço recomendado é a A1, depois a A13 e de seguida o 

IC8 até à Sertã, e por fim a EN2.

A localização e a centralidade de Vila de Rei são uma mais-valia 

para visitantes e indústrias que se estabeleçam no Concelho, 

encontrando-se tão perto de Espanha como do porto marítimo da 

Figueira da Foz, com todas as vantagens que este fator acarreta.

CARACTERIZAÇÃO



Em tempos recuados e de acordo com os vestígios mais antigos 

que existem na área do concelho, terão sido os Celtas e depois os 

Romanos, os primeiros habitantes. Tratando-se contudo de uma 

zona geologicamente muito antiga, onde é possível encontrar 

com alguma frequência fósseis e outros vestígios pré-históricos, é 

provável que povos muito mais antigos por aqui tenham vivido.

Após o nascimento da nacionalidade, a primeira data relevante 

remete-nos para o foral de D. Dinis, que em 19 de setembro de 

1285 cria o concelho de Vila de Rei, o qual foi mais tarde renova-

do por D. Manuel I, em 1 de outubro de 1513. No século XIV, tanto 

a Ordem dos Templários como a Ordem de Cristo, povoaram, 

desenvolveram e defenderam este território. Mais recentemente, 

no início do século XIX, as terras de Vila de Rei sofreram o impacto 

devastador das invasões francesas e, em 1950, com a construção 

da barragem do Castelo de Bode, uma parte significativa do 

concelho ficou submersa e com ela 8 povoações. 

Os grandes incêndios que deflagraram em 1986, 2003 e 2017 

devastaram o concelho e consumiram, entre outros bens, grande 

parte do total da sua área florestal, sendo, no entanto, a reflores-

tação já visível.

Nos últimos anos, o concelho atravessa um surto de desenvolvi-

mento em consequência da realização de inúmeras obras 

públicas, das quais se destacam a ponte sobre o rio Zêzere, a 

variante à EN2 Vila de Rei – Abrantes e Vila de Rei – Sertã, e as 

variadas infraestruturas educacionais, desportivas, culturais, de 

segurança pública, bem como as obras de requalificação 

urbana. Assim, estão criadas as condições para o desenvolvimen-

to harmonioso e sustentado do concelho.

HISTÓRIA



Tendo como objetivo a promoção e dinamização das atividades 

económicas fundamentais do Concelho (agricultura, floresta, 

comércio, indústria, artesanato, gastronomia e turismo), bem 

como a animação cultural, desportiva e recreativa da sua popula-

ção, a autarquia realiza uma feira/mostra anual (Feira de 

Enchidos, Queijo e Mel), que ocorre, entre o último fim de semana 

de julho e o primeiro fim-de-semana de agosto, bem como edi-

ções anuais de eventos que são já referências na zona centro do 

País, como o Festival Rock na Vila, Festival das Sopas e Petiscos e 

Festival Folclore no Centro.

Com os espetáculos e as exposições que se realizam não só nesta 

feira mas também noutras datas ao longo do ano, conjugados 

com a existência do Museu Municipal, bastante elogiado por 

todos quantos o visitam e o Museu de Geodesia, único a nível naci-

onal, situado no Centro Geodésico de Portugal, a autarquia pre-

tende proporcionar uma oferta cultural variada e significativa.

A existência de parques industriais devidamente infraestrutura-

dos, com cedência de lotes ao preço simbólico de 0,01�/2m2 e 

urbanizações para construção privada cujos preços variam entre 

os 15�/m2 e os 22,50�/m2, são incentivos, para a fixação de 

novas indústrias que consequentemente potenciam a oferta de 

trabalho e a fixação de população.

Para estes progressos têm sido fundamentais as novas ligações 

rodoviárias que incluem uma ponte sobre a Albufeira de Castelo 

do Bode, ligando este concelho ao de Ferreira do Zêzere e à A13, 

bem como a nova variante à EN2, entre Sertã, Vila de Rei e 

Abrantes, que permitiu a redução da distância (em kms mas, prin-

cipalmente, em tempo) entre Vila de Rei, Abrantes, Coimbra, 

Tomar e Lisboa. Vila de Rei é assim um centro nevrálgico de três 

importantes eixos rodoviários – IC8, A13 e A23 – ao mesmo 

tempo que garante uma igual distância entre Espanha e o porto 

marítimo da Figueira da Foz.

Realça-se as excelentes condições existentes para a prática de 

desportos TT/BTT, desportos náuticos, como o wakeboard (onde 

Vila de Rei possui uma das cinco estações da primeira estância de 

wakeboard do mundo), desportos de natureza e de aventura, 

pedestrianismo, sendo que o concelho possui singulares condi-

ções ao nível natural, bem como uma paisagem deslumbrante 

sobre a Albufeira de Castelo do Bode que banha inúmeros trilhos 

ao longo de cerca de 40 km.

VILA DE REI, 
UM DESTINO PARA DESFRUTAR



Espaços Culturais
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Museu resultante de uma parceria 

entre a Câmara Municipal de Vila de 

Rei e o Instituto Geográfico Português, 

atual Direção-Geral do Território, 

situa-se exatamente no Centro 

Geodésico de Portugal, sito no cume 

da Serra da Melriça. Além da exposi-

ção permanente, possui um pequeno 

auditório multimédia e bar.

MUSEU DE GEODESIA
2,5 km | Boa  Acessibilidade

Horário: Todos os dias das 9h às 13h e 
das 14h às 17h.
Encerra aos feriados

39° 41 '41.38"N
8° 7' 48.97”W

MUSEU DO FOGO E DA 
RESINA
Boa  Acessibilidade

Situado no centro histórico de Vila de 

Rei, este espaço abriu as suas portas a 

19 de setembro de 2013 e tem como 

objetivo introduzir os visitantes numa 

experiência única, explicando o que é 

o fogo e fazendo-os viajar no tempo 

dando a conhecer as origens do fogo 

e  o  s e u  r e l a c i o n a m e n t o  c o m o  

homem.  

Assume-se como um inovador espaço 

de memória que nos transporta a 

tempos passados, adotando um 

importante papel ao ilustrar a relação 

que o fogo teve no “modus vivendi” 

das comunidades que habitaram e 

habitam este território, relembrando a 

importância da floresta e a arte tradi-

cional da exploração da resina.

 39°40' 32.57"N
  8° 8' 48.51"W

Horário: 4ª a Domingo das 9h às 13h  e 

das 14h às 17h.

Encerra aos feriados.



Inaugurada a 26 de outubro de 2008, 

a Biblioteca Municipal José Cardoso 

Pires é uma instituição multifacetada, 

que funciona igualmente como um 

repositório da memória histórica do 

Concelho de Vila de Rei, em particular, 

e da Beira Baixa em geral. 

Infraestrutura de âmbito cultural, que 

em muito contribui para o desenvolvi-

mento pessoal, cultural e social de 

todos os que a visi tam. Com uma 

média superior a 600 utilizadores men-

sais, a Bibl ioteca Munic ipal José 

Cardoso Pires é constituída por uma 

secção para adultos, uma secção 

infantil, a Sala José Cardoso Pires, o 

Centro de Estudos Padre João Maia, 

uma sala polivalente e um auditório.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
JOSÉ CARDOSO PIRES / 
POSTO DE INFORMAÇÃO
Boa  Acessibilidade

Horário: 2ª a 6ª das 10h00 às 18h30 e 

Sábados das 15h00 às 18h00

39° 40' 23.44"N
8° 8' 39.79"W

Museu etnográfico, situado no Centro 

Histórico e instalado na antiga Casa 

do Patronato. Recria uma casa agríco-

la típica do século XIX e início do século 

XX, onde se pode ver uma coleção de 

dimensão considerável de diversos 

objetos ligados à vida rural e aos ofíci-

os tradicionais. Apenso ao Museu, a 

antiga cadeia retrata a cela do preso.

Horário: 4ª a Domingo das 9h às 13h e 

das 14h às 17h. 
Encerra aos feriados

MUSEU MUNICIPAL
Boa  Acessibilidade, recomendando-

se a circulação a pé

39° 40' 32.93"N
8° 8' 55.17"W



O Lagar da Ferrugenta, espaço de ini-

ciativa particular, fica na margem dire-

ita da ribeira da Galega junto à ponte 

que liga as aldeias de Vale das Casas e 

Lousa. No exterior tem cerca de 80 

tulhas - depósitos que serviam para 

armazenar azeitonas até haver dispo-

nibilidade para serem processadas. 

Perpetua a sua história e dos habitan-

tes locais, servindo de centro interpre-

tativo do fabrico de azeite e como 

espaço de exposição para aqueles que 

o visitam sobretudo a partir do cami-

nho pedestre de Água Formosa.

LAGAR DA FERRUGENTA

39° 37' 49.15"N
8° 6' 41.06"W

11 km | Boa  Acessibilidade
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Museu de iniciativa particular, insta-

lado na Casa Grande (antiga residên-

cia dos Capitães da Relva), exibe diver-

sas coleções de objetos do quotidiano 

rural e alfaias ligadas ao campo. Na 

envolvente podem ainda admirar-se 

animais da quinta em liberdade.

MUSEU DAS ALDEIAS
5 km | Boa  Acessibilidade

Horário: 3ª a Domingo das 10h00 às 

13h00 e das 14h às 18h00.

39° 42' 37.45"N
8° 6' 42.27"W

MUSEU DA ESCOLA DA 
FUNDADA
8km | Boa  Acessibilidade

S i t uado  no  c en t r o  h i s t ó r i co  de  

Fundada, tem o objetivo de funcionar 

como polo interpretativo e educativo, 

dando a conhecer os vários aspetos 

que existiam na escola daquela época 

em que meninos e meninas frequen-

tavam escolas diferentes ou salas dife-

rentes e não existindo, à época, tur-

mas mistas.

39° 43' 19.08"N
  8° 8' 32.10"W

Horário: Contactar a Junta de 
Freguesia da Fundada - 274 891 410

Horário: Contactar 'Casa da Ribeira' – 

919 275 993



Património Histórico
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Água Formosa é uma localidade típica 

integrada na Rede das Aldeias do 

Xisto, sendo a grande maioria das suas 

casas construídas em xisto, mantendo 

a traça tradicional de outros tempos. A 

povoação desenvolve-se numa encos-

ta, adaptada ao terreno, segundo uma 

estrutura urbana irregular, em cujo 

vale corre a límpida ribeira da Galega. 

As suas ruas são estreitas e nelas ape-

nas é permitida a circulação de pesso-

as ou animais, num ambiente que 

reporta para a memória de outras gen-

tes e histórias que a povoaram. Sendo 

Água Formosa a Aldeia de Xisto mais 

próxima de Lisboa, pode considerar-

se como a verdadeira porta de entrada 

a partir do Sul no misterioso e encanta-

do Território do Xisto. Nesta aldeia típi-

ca pode ainda percorrer dois percur-

sos pedestres com início neste local, o 

Caminho do Xisto de Água Formosa e 

a Rota das Conheiras.

ÁGUA FORMOSA
10 km | Boa acessibilidade, sendo 
obrigatória a circulação a pé no inte-
rior da aldeia

Situado nos limites do concelho, o 

Castro de S. Miguel é uma construção 

do Neolítico considerada Monumento 

Nacional, assumindo-se como um dos 

pr inc ipais ves t íg ios da pr imi t iva 

presença humana nes ta reg ião.  

Apresenta planta quadrada irregular 

com cintura de muralhas e, no interior, 

vestígios de habitações de planta 

quadrangular e retangular. O acesso 

deverá ser efetuado pela localidade de 

Ladeira, subindo depois pelo estradão 

florestal até aos 493 metros de altitu-

de. As viaturas todo-o-terreno podem 

optar pelo estradão localizado ao 

quilómetro 104.7 da ER 348, que liga 

Vila de Rei a Amêndoa.

CASTRO DE S. MIGUEL
7 km | Boa acessibilidade, exceto troço 

final

39° 38' 4.81"N
8° 5' 59.22"W

39° 40' 5.14"N
8° 3' 52.25"W



Localizada no Centro Histórico, foi à 

volta deste local de culto que se julga 

ter desenvolvido o primeiro aglome-

rado populacional e paróquia da 

então vila de nome Portela de São 

Sebastião, a que hoje chamamos Vila 

de Rei. Data do final do sec. XVII. É 

composta por capela-mor e nave 

única, com cobertura de caixotões 

pintados.

IGREJA DA MISERICÓRDIA
Boa acessibilidade

As Conheiras são amontoados de 

seixos rolados, resultantes de escava-

ções a céu aberto de exploração mine-

ira de ouro aluvionar pelos Romanos, 

cujas dimensões podem atingir 200-

500 metros de extensão superficial e 

10-20 met ros de pro fundidade.  

Considerado um dos conjuntos mais 

numerosos e peculiares dos identifica-

dos na Península Ibérica, o concelho 

de Vila de Rei conta com 45 exemplos 

destes sí t ios arqueológicos. Pode 

percorrer o percurso pedestre da Rota 

das Conheiras e visitar o belo exem-

plar da Conheira Fundeira, junto à 

localidade da Lousa.

CONHEIRAS
Boa acessibilidade, sendo obrigatória 
a circulação a pé para aproximação 
dos locais

39° 40' 33.66"N
8° 8' 48.72"W

Exemplares mais 
acessíveis de carro:

39° 36' 57.17"N
8° 7' 46.06"W

A casa da família Xavier, na localidade 

da Silveira é uma casa rural que apre-

senta em maior escala traços de arqui-

tectura erudita de finais do século XIX e 

inícios do século XX. D. Mateus de 

Oliveira Xavier, Patriarca das Índias, 

esteve ao serviço da Palavra e do Reino 

d e  D e u s  p o r  t e r r a s  d a s  Í n d i a s  

Orientais .  Deixou-nos toda uma 

herança que indubitavelmente nos 

reporta à sua vivência, tanto ao nível 

da habitação como do seu recheio, 

com peças de um valor incalculável.

CASA XAVIER

39° 43' 15.07"N
8° 8' 37.10"W

8 km | Boa acessibilidade, apenas 
permitida a visita ao seu exterior



Cons ide rado Imóve l  de  In te res se  

Público, julga-se que a Ponte dos 3 

Concelhos foi construída entre os séculos 

I e IV e reconstruída entre os séculos XIII e 

XIV, passando por nova recuperação em 

2002. O tabuleiro assenta sobre 3 arcos 

de volta perfeita, com dois talhamares 

interrompidos de secção semicircular. 

Localizada no ponto onde convergem os 

concelhos de Vila de Rei, Sertã e Mação, 

é a esta tríade que deve o seu nome.

PONTE DOS 3 CONCELHOS
13 km | Boa acessibilidade, seguindo a 
sinalética existente a partir de S. João do 
Peso

39° 44' 8.83"N
8° 3' 18.46"W

A antiga Igreja Matriz de Vila de Rei, 

também conhecida como Igreja de Santa 

Maria, terá provavelmente sido constru-

ída durante os tempos da Rainha Santa 

Isabel, nos séculos XIII e XIV, sendo origi-

nalmente mais alta e artística do que 

atualmente. No Outono de 1807 foi 

profanada pelos soldados de Napoleão 

durante as Invasões Francesas. No ano 

de 1899 foram feitas obras na igreja, e a 

sua reconstrução operada nos anos 80.

ANTIGA MATRIZ

39° 40' 33.14"N
8° 8' 56.58"W

A “Bicha Pintada” ocorre na margem 

direita da ribeira do Codes e abaixo do 

miradouro do “Penedo Furado”, inserida 

no topo de uma camada de quartzito 

c i n z e n t o - e s c u r o ,  c o m  3 0  c m  d e  

espessura. Es te t ipo de estrutura é 

i n t e r p r e t a d a  c o m o  t e n d o  s u l c o s  

produzidos pela atividade de alimenta-

ção e deslocação de trilobites num fundo 

arenoso. Devido à sua forma, este fóssil 

com cerca de 480 milhões de anos 

adquir iu sucess ivas “expl icações” 

através de lendas, mitos e histórias do 

saber popular.

A “BICHA PINTADA”

39° 37' 35.96"N
8° 9' 45.00"W

Boa acessibilidade, recomendando-se a 
circulação a pé

10 km | Boa acessibilidade, seguindo a 
sinalética existente a partir de Vila de Rei
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Considerando como local de partida o 

edifício dos Paços do Concelho, seguir 

pelo interior da vila, saindo desta pelo 

Norte (descendo a calçada até à ribe-

ira da vi la). Passando ao lado do 

Campo de Futebol entra em estradão 

de terra batida. Antes de chegar à 

povoação de Lavadouro, entra num 

caminho à esquerda. No final deste 

caminho vira à esquerda para um 

estradão seguindo as indicações. Ao 

encontrar uma zona rochosa aprecie o 

panorama que a queda de água da 

Bicarola lhe oferece.

BICAROLA

39° 41' 12.15"N
8° 10' 8.35"W

4 km | Acesso pelo PR1-Trilho das 
Cascatas

Estando em Vila de Rei e tomando a 

estrada para Ferreira do Zêzere, um 

km depois, à esquerda, encontra-se 

este local que a natureza dotou gene-

rosamente. É visível a formação de um 

vale rochoso pelo qual se precipita, no 

Inverno e na Primavera, uma torrente 

em sucessivas cascatas. Ao chegar ao 

final do vale em forma de garganta, 

encontram-se dois enormes rochedos 

que emprestam ao local um carácter 

selvagem e distante.

POIOS

39° 40' 9.83"N
8° 9' 54.86"W

1 km | Acesso pelo PR1-Trilho das 
Cascatas ou pela GR44-Grande Rota 
da Prata e do Ouro

O  C a b l e  P a r k ,  s i t u a d o  e m  

Fernandaires, pertencente à primeira 

estância de Wakeboard a nível mundi-

al. A infraestrutura é composta por 

duas torres de 6 metros que permite a 

prática do Wakeboard sem necessi-

dade de um veículo de tração.

ESTÂNCIA DE WAKEBOARD

39°44' 2.94"N
8° 12' 33.24"W

15 km | Boa Acessibilidade



No local onde convergem os conce-

lhos de Vila de Rei, Sertã e Mação, bem 

próximo da Ponte dos 3 Concelhos e 

afastada de qualquer povoação, a 

Praia Fluvial do Pego das Cancelas 

proporciona o ambiente necessário 

para o descanso e reflexão. 

Dotada de bar, parque de merendas e 

parque de estacionamento, aqui as 

águas são limpas e ricas em fauna 

pisc ícola, podendo encontrar-se 

barbos, bogas e bordais. A localização 

desta estância é ainda favorável a 

passeios pedestres, partindo à desco-

berta da vida animal que povoa a 

mata quase virgem que a circunda.

PRAIA FLUVIAL DO PEGO 
DAS CANCELAS 
13 km | Boa  Acessibilidade 

39°44' 4.01"N
8° 3' 30.21"W

Rodeada por altas montanhas, densa-

mente arborizadas com pinheiros 

bravos e medronheiros, e habitada 

por uma pequena povoação, a Praia 

Fluvial de Fernandaires apresenta aos 

seus visitantes uma extensa e esplên-

dida bacia de água, proveniente da 

Ba r ragem de  Cas t e l o  de  Bode .  

Preservando a natureza pura que a 

envolve e devido à profundidade da 

água, este local é dotado de piscina 

flutuante (para adultos e crianças), 

cadeira anfíbia, assim como bar, 

balneários e zona de estacionamento.

Sinal da sua excelente localização é o 

f a c t o  d o  p e r c u r s o  p e d e s t r e  d a  

“Grande Rota do Zêzere” atravessar 

parte desta estância balnear.

De destacar que esta praia fluvial foi 

distinguida pela Quercus como “Praia 

Qualidade de Ouro” pela 6.ª vez.

Esta Praia Fluvial faz parte da primeira 

E s t ânc ia  de  Wakeboa rd  a  n í v e l  

mundial e possui ainda uma excelente 

rampa para embarcações.

PRAIA FLUVIAL DE 
FERNANDAIRES 
15 km | Boa  Acessibilidade 

39°44' 2.94"N
8° 12' 33.24"W

CONTACTO: 966 259 245



As características do maciço rochoso 

fazem deste local, bastante arboriza-

do, um autêntico paraíso, oferecendo 

um conjunto de pequenas quedas de 

água, visíveis a escassos metros, a 

partir de um estreito caminho talhado 

na rocha. Além das muitas sombras, a 

Praia Fluvial do Penedo Furado dispõe 

de bons acessos, estacionamento fácil, 

bar, balneários, parque de merendas, 

parque infantil e cadeira anfíbia. A 

praia é também bastante procurada 

por campistas. Este local é indicado 

para programas de família, pois a 

água tem pouca profundidade. São 

quatro os percursos pedestres que atra-

vessam esta praia fluvial, nomeada-

mente o “Trilho das Bufareiras”, a 

“Rota das Conheiras”, a “Grande Rota 

da Prata e do Ouro” e a “Grande Rota 

do Zêzere”. A Praia Fluvial do Penedo 

Furado foi uma das três finalistas do 

Concurso “7 Maravilhas – Praias de 

Portugal” no ano de 2012, na catego-

ria de Praias de Rio.

A Autarquia investiu na criação de 

passadiços em madeira entre a Praia 

Fluvial e a zona das quedas de água, 

para um percurso mais rápido, seguro 

e acessível.

PRAIA FLUVIAL DO PENEDO 
FURADO 
10 km | Boa  Acessibilidade 

39° 37' 31.87"N
8° 9' 44.88"W

Situada na zona do Carrascal, no 

Parque Desportivo, com as medidas 

semiolímpicas, está preparada para 

receber competições distritais e nacio-

nais de natação, estando também 

preparada para ser uma piscina de 

lazer,  com uma zona envolvente 

própria para que as pessoas possam 

descansar e desfrutar da piscina.  

Dispõe ainda de piscina para crianças. 

Está aberta ao público de 15 de junho 

a 30 de setembro.

PISCINA DESCOBERTA

39° 40' 46.86"N
8° 8' 39.63"W

Boa  Acessibilidade 
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CONTACTO: 919 137 620
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O local conta com receção ao parque 

de campismo, posto de primeiros 

socorros, cadeira anfíbia, balneários, 

bar,  es tac ionamento de grandes 

dimensões, lavadouro público, eletri-

cidade e parque de merendas. Quanto 

à zona reservada a banhos fluviais, 

esta é de excelência especialmente 

para programas de família, sendo 

bastante seguro para as crianças e 

pessoas que requerem maiores cuida-

dos. Também a área contígua à linha 

de água é dotada de sombras naturais 

e solo relvado, para o maior conforto 

dos utentes. Nos últimos dois anos, 

es ta praia fo i galardoada com a 

Bandeira Azul e a Bandeira “Praia 

Acessível”. Poderá ainda calcorrear o 

percurso pedestre “Rota do Bostelim” 

com início e chegada neste local.

PRAIA FLUVIAL E PARQUE DE 
CAMPISMO RURAL DO 
BOSTELIM E ÁREA DE SERVIÇO 
DE  AUTOCARAVANAS

10 km | Boa  Acessibilidade

Do cimo da montanha onde está loca-

lizada avista-se, impávida e serena, a 

maior reserva natural de água, que 

deve a sua existência ao principal aflu-

ente do rio Tejo, o rio Zêzere, onde é 

possível ouvir o chilrear dos pássaros, 

desfrutar de tranquilos passeios de 

barco ou praticar desportos aquáticos, 

além dos tão procurados banhos esti-

vais na piscina flutuante (para adultos 

e crianças). Por este local passa a 

afamada “Grande Rota do Zêzere”, 

que conta com uma estação intermo-

dal nesta localidade. A zona balnear 

da Zaboeira é considerada pela 2ª vez 

“Praia Qualidade de Ouro” e é uma 

das duas praias fluviais nacionais iden-

tificada como “Praia Zero Poluição” 

pelo 2.º ano consecutivo.

ZONA BALNEAR DA 
ZABOEIRA 
12 km | Boa  Acessibilidade 

39° 43' 25.23"N
8° 6' 29.54"W

39° 42' 14.42"N
8° 13' 20.93"W

CONTACTO: 
918 843 630
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Localiza-se na zona de equipamentos 

do Carrascal, junto à piscina coberta 

de aprendizagem. Para a lém do 

Fu t sa l ,  pode - se  p ra t i ca r  Tén i s ,  

Andebol, Voleibol , Basquetebol, 

Badminton. Requisição na piscina 

coberta de aprendizagem, 24h antes 

de ser utilizado, ou caso se trate de fim 

de semana, na sexta-feira antes.

POLIDESPORTIVO 
DESCOBERTO

39°40' 49.56"N
8° 8' 39.84"W

A Área de Serviço para Autocaravanas 

de Vila de Rei localiza-se junto ao 

Parque de Feiras, Câmara Municipal, 

Jardim da Nossa Senhora da Guia e 

d i s põe  do s  s egu i n t e s  s e r v i ço s :  

Despejos, WC químico e reabasteci-

mento, água, balneários (água fria). 

Sem l imi te de tempo máx imo de 

permanência.

ÁREA DE SERVIÇO PARA 
AUTOCARAVANAS

39°40' 29.26"N
8° 8' 44.66"W

Boa  Acessibilidade 

Boa  Acessibilidade 

Localiza-se na sede da Freguesia da 

Fundada, junto ao Museu da Escola da 

Fundada. Propriedade do CCDR da 

Fundada que utiliza ou cede o espaço 

para a realização dos mais variados 

eventos culturais e desportivos.

PAVILHÃO COBERTO DA 
FUNDADA

39° 43' 19.83"N
8° 8' 32.60"W

6 km | Boa  Acessibilidade 
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Percursos Turísticos e Pedestres



SINALÉTICA

NORMAS DE CONDUTA

caminho
certo

caminho
errado

virar à
esquerda

virar à
direita

MAPA ILUSTRATIVO DOS PERCURSOS 

Seguir apenas pelo trilho sinalizado; Evitar fazer ruídos desnecessários;
Observar a fauna sem perturbar; Não danificar a flora;

Não deixar lixo ou outros vestígios da sua passagem; Não fazer lume;
Não colher amostras de plantas ou rochas;

Ser afável com as pessoas que encontre no local.

INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: 217 950 143

LEGENDA

PONTOS DE
INTERESSE

PERCURSO

ESTRADACONHEIRAS PONTE

PERCURSO ALTERNATIVOV1

Pe
rcu

rso
s
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Escalvadouro

Lavadouro

Azenha Fundeira

Azenha Cimeira

Paredes

ER348

E
N

2

Vila de Rei

191 m
subida _ uphill

319 m

227 m

Todo o ano. Atenção ao calor no verão e ao piso 

escorregadio no inverno.

All year round. Caution advised in hot summer 

days and on rainy days during winter.

distância _ distance

10 Km

duração _ duration

4h 00 min

tipo de percurso _ trail type

circular

época aconselhada  _ advised time of the year

desnível acumulado _ altitude variation

altitude máx/min _ altitude max/min grau de dificuldade _ dificulty

3 3

1 - Fonte do Lavadouro 2 - Azenha/Cascata 
Bicarola 

3 - Azenha

4 - Cascata dos Poios 5 - Minas do Areal 6 - Estrada Mourisca

tioeF ela Vod oriebiR

TRILHO DAS 
CASCATAS

PR 1
VLR

Percurso pedestre circular de Pequena 

Rota, com início e chegada a Vila de 

Rei. Este trilho efetua-se ao longo da 

ribeira do Lavadouro, ribeiro do Vale 

Feito e ribeiro da Vila. A natureza 

dotou generosamente este percurso, 

ao permitir com os seus caprichos, a formação de várias cascatas 

nos seus vales rochosos, com recantos e paisagens magníficas.

O facto de apresentar características diferenciadas confere um 

ambiente muito tranquilo e relaxante ao longo deste percurso, 

envolvido numa paisagem selvagem em que é possível associar o 

encanto das cascatas com a existência de numerosas aves e uma 

flora específica. A Autarquia investiu na criação de passadiços em 

madeira entre a Praia Fluvial e a zona das quedas de água, para 

um percurso mais rápido, seguro e acessível.
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TRILHO DAS 
BUFAREIRAS

PR 3
VLR

O trilho das Bufareiras é um percurso 

pedestre linear de pequena rota entre 

Vila de Rei e a Praia fluvial do Penedo 

Furado.

Com o início a passar pelo cruzeiro de 

Vila de Rei, onde pode desfrutar de 

uma vista global sobre a sede do concelho, este percurso leva os 

visitantes por caminhos antigos até à zona das Bufareiras, carac-

terizada por uma paisagem invulgar resultante do maciço 

rochoso envolvente onde se encontram várias quedas de água, 

com destaque para as cascatas do Pendal.

Este é um dos locais mais emblemáticos e místicos da região e faz 

parte dos atrativos da praia fluvial do Penedo Furado.

452 m
subida _ uphill

458 m

131 m

Todo o ano. Atenção ao calor no verão e ao piso 

escorregadio no inverno.

All year round. Caution advised in hot summer 

days and on rainy days during winter.

distância _ distance

10 Km

duração _ duration

3h 30 min

tipo de percurso _ trail type

época aconselhada  _ advised time of the year

desnível acumulado _ altitude variation

 _ altitude max/min grau de dificuldade _ dificulty

linear
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Brejo Fundeiro

Vale do Grou

Brejo Cimeiro

Pisão Fundeiro

Pisão Cimeiro

VILA DE REI

E
N

2

ER348

Penedo Furado

oãsiPdo  ariebiR

ojerB od ariebiR

1 - Cascata do         
Pendal

2- Fragas do 
Rabadão

3 - Piscinas 
Naturais

4 - Miradouro do 
Penedo Furado



191 m
subida _ uphill

319 m

227 m

Todo o ano. Atenção ao calor no verão e ao piso 

escorregadio no inverno.

All year round. Caution advised in hot summer 

days and on rainy days during winter.

CAMINHO DO XISTO 
DE ÁGUA FORMOSA

distância _ distance

7,4 Km

duração _ duration

2h 50 min

tipo de percurso _ trail type

circular

PR 4
VLR

época aconselhada  _ advised time of the year

desnível acumulado _ altitude variation

altitude máx/min _ altitude max/min

Percurso circular plano, sendo que o 

caminho de xisto de Água Formosa 

vem aproveitar os antigos trilhos dos 

moleiros e agricultores, que num 

passado ainda recente conduziam às 

azenhas e aos nateiros, marginais às 

ribeiras da Galega e da Valada. Neste verdadeiro espaço natural, 

podem encontrar-se amieiros, choupos, medronheiros, rosmani-

nho ou aroeira, entre outras espécies. Este é também um ótimo 

local para a observação de aves ou o encontro com outros anima-

is, como o emblemático guarda-rios ou o tímido esquilo-

vermelho. Aproveite os pequenos relevos e recantos e usufrua ao 

máximo de uma natureza que convida à sua contemplação.

grau de dificuldade _ dificulty

Ribeiros

Vilar Chão

Água Formosa

C
M

1
2
7
3

1 - Fonte

2 - Azenha

3 - Levadas

4 - Lagar dos Ribeiros

5 - Cascata

6 - Fonte
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ROTA DO BOSTELIMPR 5
VLR

É já perto do curso final da ribeira do 

Bostelim, na Freguesia da Fundada, 

que se situa o parque de campismo e 

uma praia fluvial que ostenta o seu 

nome.  É precisamente nesse local que 

tem in íc io a “Ro ta do Bos te l im”,  

percurso pedestre de pequena rota que acompanha a margem e 

que se prolonga depois ao longo da ribeira da Isna até à centená-

ria ponte da Várzea Carreira, onde se inicia o troço de regresso ao 

ponto de partida. Na primeira metade deste percurso, pratica-

mente plano, a proximidade da água, as sombras do arvoredo e 

os vários motivos de interesse que transportam o visitante a um 

passado recente, mas simultaneamente distante, preparam o 

corpo e o espírito para uma caminhada inesquecível que se 

completa com a passagem numa antiga fonte de mergulho e 

original eira já perto do final. O visitante tem ao longo das 3 horas 

necessárias para percorrer esta pequena rota, bastos e justifica-

dos motivos para se relacionar com este maravilhoso espaço natu-

ral.

121 m
subida _ uphill

301 m

180 m

Todo o ano. Atenção ao calor no verão e ao piso 

escorregadio no inverno.

All year round. Caution advised in hot summer 

days and on rainy days during winter.

distância _ distance

9,5 Km

duração _ duration

3h 00 min

tipo de percurso _ trail type

circular

época aconselhada  _ advised time of the year

desnível acumulado _ altitude variation

altitude máx/min _ altitude max/min grau de dificuldade _ dificulty

1 - Ruínas de Azenha 2 - Ruínas de Moinho 3 - Ponte do Vale da Figueira 

5 - Fonte da Balada 6 - Eira

Cabeça do Poço

4 - Ponte da Várzea Carreira

Bostelim
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ROTA DAS 
CONHEIRAS

PR 6
VLR

Percurso pedestre linear de pequena 

rota, com início na Aldeia de Xisto da 

Água Formosa e chegada ao Penedo 

Furado. Este trilho efetua-se ao longo 

da ribeira da Galega e ribeira de 

Codes. Percorrer este trilho é sem 

dúvida uma viagem no tempo, ao descortinar as fantásticas bele-

zas naturais (provavelmente deixadas desde a Idade do Ferro), 

que serviram de exploração de frentes mineiras de ouro. Ao longo 

de todo o percurso avistará vestígios importantes, onde surgem 

frequentemente amontoados de conhos (seixos) resultantes da 

exploração de ouro por aluvião, presumivelmente na época 

romana e anteriores.

285 m
subida _ uphill

348 m

153 m

Todo o ano. Atenção ao calor no verão e ao piso 

escorregadio no inverno.

All year round. Caution advised in hot summer 

days and on rainy days during winter.

distância _ distance

9,6 Km

duração _ duration

3h 30 min

tipo de percurso _ trail type

época aconselhada  _ advised time of the year

desnível acumulado _ altitude variation

altitude máx/min _ altitude max/min grau de dificuldade _ dificulty

linear

1 - Lagar da Ferrugenta        2 - Miradouro do Penedo Furado

3 - Fragas do Rabadão
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GRANDE ROTA DA 
PRATA E DO OURO

Com in íc io em V i la de Re i  ou no 

Sardoal, este percurso linear, com 

cerca de 28 km no traçado principal, 

oferece paisagens fantásticas que fica-

rão na memória de todos. Com algu-

mas dificuldades pontuais compensa-

das pela beleza do território, especialmente no percurso entre a 

ribeira de Codes e a localidade de Cabecinha (Vila de Rei), local 

onde se observa um dos mais belos panoramas sobre a Albufeira 

de Castelo de Bode, e no percurso por zonas altas e de meia 

encosta, particularmente ao longo da freguesia de Santiago de 

Montalegre (Sardoal).

GR
44
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Sardoal

Salgueira

Lameiras

Santiago de
Montalegre

Lobata

Mivaqueiro

Andreus

Codes

Paredes
Vila de Rei

Cabecinha

Cercadas

EN2

EN2

900 m
subida _ uphill

426 m

132 m

Todo o ano. Atenção ao calor no verão e ao piso 

escorregadio no inverno.

All year round. Caution advised in hot summer 

days and on rainy days during winter.

distância _ distance

31 Km

duração _ duration

7h 00 min

tipo de percurso _ trail type

época aconselhada  _ advised time of the year

desnível acumulado _ altitude variation

altitude máx/min _ altitude max/min grau de dificuldade _ dificulty

linear

1 - Minas do Areal

2 - Cascatas dos Poios

3 - Lagar das Cercadas

4 - Cascatas do Penedo Furado

5 - Penedo Furado

6 - Ponte Medieval

7 - Minas de Exploração de 

Prata

8 - Posto de Observação

9 - Fonte do Mivaqueiro

10 - Convento de Nossa 

Senhora da Caridade

11 - Centro Cultural Gil Vicente

5
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GRANDE ROTA 
DO ZÊZERE

A pé, de bicic leta ou de canoa, a 

Grande Rota do Zêzere, percorre todo 

o caudal deste rio desde a nascente, 

próximo de Manteigas, até à foz, em 

Constância, envolvendo 14 municípi-

os. 

O objetivo é que cada pessoa escolha a forma de se deslocar ao 

longo de traçados que percorrem 358,5km, com o ponto mais 

alto a 1454 metros (serra da Lousã) e o ponto mais baixo a 21 

metros, podendo inclusive utilizar estações intermodais para 

trocar a forma como se desloca. Desta forma pode descer o rio 

em canoa e, a cada albufeira ou barragem, poderá percorrer 

trilhos a pé ou de bicicleta. 

Este troço da Grande Rota do Zêzere, no sentido nascente / foz 

(Norte - Sul), no concelho de Vila de Rei inicia-se na Ponte 

Romana da Atalaia sobre a Ribeira de Isna. Por caminhos floresta-

is, o percurso segue em direção a Vilar do Ruivo e depois por 

asfalto até Fernandaires.

A partir deste ponto a rota segue por um caminho florestal, atra-

vessando pequenas localidades como a Isna Nova, Alcamim e 

Zaboeira onde, nesta úl t ima, se encontra uma Estação 

Intermodal (componente náutica da Rota).

A rota abandona este local por um caminho em direção à Ribeira 

do Braçal. De seguida será conduzido a uma Área de Descanso e 

um Leitor de Paisagem na zona da Cabeça Gorda. O percurso irá 

seguir pelo estradão florestal mantendo a companhia do Rio 

Zêzere, aqui transformado em Albufeira do Castelo de Bode. 

Após esta distância a GRZ fará a travessia da Ribeira de Trutas nas 

proximidades da sua foz. A beleza da paisagem, bem como a 

fauna e a flora local irão ajudar a esquecer o cansaço provocado 

pela subida que se segue que conduzirá ao Largo da Capela, na 

localidade de Trutas.

Seguirá por caminho florestal até à povoação de Valadas e depois 

em direção à Macieira, zona esta com Área de Descanso e um 

Leitor de Paisagem junto às águas da albufeira. A Aveleira é a 

povoação que se segue e posteriormente a aldeia da Cabecinha 

onde o percurso é acompanhado por um dos braços da albufeira. 

Abandona esta localidade pela estrada e ao encontro da PR3-VLR 

para em conjunto com esta e num interessante troço, aceder ao 

Penedo Furado.

Abandonado este local em asfalto após a subida, o percurso volta 

a descer em direção à ponte sobre a Ribeira de Codes, local onde 

abandona o concelho de Vila de Rei.

GR
33
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Ribeira
 da Is

na

Vilar do Ruivo

Fernandaires

Isna Nova

Seada

Alcamim

Zaboeira

Braçal

Zevão

Vale Velido

Vila de Rei

Trutas

Valadinhas

Malhada

Arrancoeira

Valadas

São Martinho

Vilar

Carregueira

Aveleira

Macieira

Cabecinha

Brejo Fundeiro

Pisão Fundeiro
Pisão Cimeiro

Milreu

163 m
subida _ uphill

326 m

126 m

Todo o ano. Atenção ao calor no verão e ao piso 

escorregadio no inverno.

All year round. Caution advised in hot summer 

days and on rainy days during winter.

distância _ distance

48 Km

duração _ duration

14h

tipo de percurso _ trail type

época aconselhada  _ advised time of the year

desnível acumulado _ altitude variation

altitude máx/min _ altitude max/min grau de dificuldade _ dificulty

linear

1 - Ponte da Atalaia

2 - Praia Fluvial de Fernandaires

3 - Alcamim

4 - Zona Balnear da Zaboeira

5 - Macieira

6 - Praia Fluvial do Penedo Furado
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Produtos Endógenos
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Vila de Rei encontra-se numa região rica em artesanato, ainda 

que este tenha pouca expressão económica. Neste âmbito há que 

destacar a cestaria e a tecelagem produzida pelas gentes da terra 

e apreciada por muitos visitantes.

No Mercado Municipal de Vila de Rei, 

a loja “Vila de Rei com Tradição” – Loja 

de Produtos Endógenos, disponibiliza 

para venda diversos produtos locais 

de artesanato.

Podemos ali encontrar uma grande 

variedade de produtos, desde artefac-

tos em vime (cestos para a roupa, 

papéis e pão, cestas, garrafões empa-

lhados) e utensílios ligados à extração 

do mel, com os respetivos cortiços. 

Para venda está igualmente o famoso 

mel de Vila de Rei, artigos de tecela-

gem produzidos pelas artesãs da 

Fundada e Cidreiro, como colchas, 

toalhas, naperons, tapetes e ainda 

mantas de trapos.

Disponibiliza ainda o bordado de 

Castelo Branco, produzido pela artesã 

de Aveleira e artigos de arte decorati-

va.

Na Aldeia do Xisto de Água Formosa 

existe ainda à disposição uma 'Loja 

Aldeias do Xisto', onde os visitantes da 

“VILA DE REI COM TRADIÇÃO”
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Todo o artesanato é produzido por artesãos devidamente creden-

ciados(as) pela PPART, os quais dão a conhecer o que de melhor 

se produz na área do artesanato, por várias feiras e certames que 

decorrem um pouco por todo o país.

Ao nível dos produtos endógenos 

salientam-se os enchidos, o queijo, o 

mel, o azeite e o medronho. No sector 

d o s  e n c h i d o s  d e s t a c a m - s e  a s  

morcelas, as farinheiras e os chouri-

ços, que são preparados de forma 

tradicional, dando-lhes um especial 

sabor natural que acaba por diferen-

ciá-los dos restantes. Em relação ao 

queijo, o Município apresenta diversos 

atrativos para empresas da área, 

encontrando-se d isponíve l  para 

apoiar estes empreendedores. O mel 

(de elevada qualidade) produzido no 

nosso concelho regista uma elevada 

procura, tendo este sector conseguido 

evolu i r  nos ú l t imos anos, dando 

origem à Melrei – Cooperativa de 

Apicultores de Vila de Rei.

Outros dos produtos que são forte 

aposta é o azeite proveniente na sua 

maioria da variedade da azeitona 

Galega, tão característica desta zona, 

bem como a aguardente medronhe-

ira, em virtude do aproveitamento da 

regeneração natural do medronho nos 

últimos anos, assim como as novas 

plantações que estão a ser instaladas.

De forma a potenciar os seus produtos 

agrícolas, o Município de Vila de Rei 

avançou para a criação de um Lagar e 

Destilaria, incentivando a produção de 

azeite e aguardante de medronho. A 

criação da marca “D'el Rey ” foi o 

passo que se seguiu, com a Autarquia 

a adquirir o excedente produzido pelos 

agricultores e produtores que utilizam 

estas infraestruturas. Com este passo, o Município pretende 

também mudar o espetro florestal do Concelho, com uma maior 

aposta em espécies autóctones como a oliveira ou o medronhe-

iro.
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GASTRONOMIA

A gastronomia elevada a Património Cultural é um dos pontos 

fortes do concelho de Vila de Rei, pois traz em si uma herança 

histórica extremamente valiosa, uma arte que a comunidade 

herdou dos seus antepassados e se recupera de geração em gera-

ção.

À mesa Vilarregense encontramos 

com frequência várias iguarias, desde 

a sopa de peixe ao maranho e bucho, 

sendo de realçar o saboroso achigã 

que  deu  nome a  um dos  nos sos  

Festivais gastronómicos, realizado na 

primeira semana de outubro.

Já o distinto azeite vilarregense acom-

panha o rico bacalhau à Vila de Rei, 

q u e  é  r e i  e m  m a i s  u m  F e s t i v a l  

Gast ronómico que se real i za na 

semana que antecede a Páscoa.

Na área de doçar ia  poderemos 

encontrar bolos fintos, arroz doce à 

Vila de Rei, a saborosa tigelada beirã e 

o pudim de Vila de Rei. De salientar as 

afamadas broas de mel, característi-

cas de Vila de Rei, de pequena dimen-

são e imensamente saborosas.

Na preparação de suas ementas 

temos ainda a excelência dos enchi-

dos, queijo e mel, que dão o toque 

especial deliciando os paladares mais 

atentos.

Já o azeite assume um papel impor-

tante como o principal tempero na gastronomia vilarregense. 

Produzido essencialmente a partir da azeitona Galega, confere 

um paladar diferenciador aos seus pratos.
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Festas e Eventos



PASSEIO TODO-O-TERRENO
Organização: Esganados TT - Vila de Rei
Data: 1.º Sábado de Janeiro
Local: Concelho de Vila de Rei

JANEIRO

FESTIVAL GASTRONÓMICO DO BACALHAU 
E DO AZEITE
Organização: C.M. Vila de Rei
Data: Semana antes da Páscoa
Local: Restaurantes aderentes

MARÇO/ABRIL
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FOLCLORE NO CENTRO
Organização: C.M. Vila de Rei
Local: Fundada

FEVEREIRO

CORTEJO DE CARNAVAL
Organização: C.M. Vila de Rei
Data: Domingo antes da Terça feira de Carnaval
Local: Vila de Rei

FEVEREIRO/MARÇO

ABRIL
FESTIVAL DAS SOPAS & PETISCOS
Organização: C.M. Vila de Rei
Local: Fundada
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MAIO
MERCADO MEDIEVAL
Organização: C.M. Vila de Rei
Data: 3º Domingo de Maio
Local: Largo da Misericórdia



JULHO/AGOSTO
FEIRA DE ENCHIDOS, QUEIJO E MEL
Organização: C.M. Vila de Rei
Data: Entre o último fim de semana de Julho 
e o primeiro fim de semana de Agosto
Local: Parque de Feiras

FESTA DE SÃO JOÃO BAPTISTA
Organização: Comissão de festas
Data: 3º Domingo de Agosto
Local: São João do Peso

JUNHO
ROCK NA VILA
Organização: C.M. Vila de Rei
Data: 1º Fim-de-Semana de Junho
Local: Parque de Feiras

AGOSTO

FESTA DE SANTA MARGARIDA
Organização: Comissão de Festas
Data: 4º Domingo de Agosto
Local: Fundada
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SETEMBRO
FESTIVAL DE CONCERTINAS
Organização: Casa do Benfica de Vila de Rei
Local: Parque de Feiras

FESTA DA RAINHA SANTA ISABEL
Organização: Conselho Económico Paroquial 
de Vila de Rei
Data: 3º Domingo de Maio
Local: Vila de Rei

FERIADO MUNICIPAL /
ALMOÇO COMUNITÁRIO
Organização: C.M. Vila de Rei
Data: 19 de Setembro
Local: Sede do Concelho



OUTUBRO

QUINZENA DO TEATRO
Organização: C.M. Vila de Rei
Local: Auditório Municipal

NOVEMBRO/DEZEMBRO

FESTIVAL GASTRONÓMICO DO ACHIGÃ
Organização: C.M. Vila de Rei
Data: Semana do feriado 5 de Outubro
Local: Restaurantes aderentes
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OUTROS EVENTOS

FESTA DE S. MARTINHO
Local: São Martinho

ABRIL

FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA
Local: Estevais

FESTA DA A.H. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
VILA DE REI
Local: Vila de Rei

MAIO

FESTA EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO
Local: Casais de Baixo

JUNHO

FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA 
SAÚDE
Local: Lavadouro

FESTA DA ASSOC. D.R.C. BORDA DA RIBEIRA, 
LOURICEIRA E MARMOURAL
Local: Borda da Ribeira

FESTA EM HONRA DO SENHOR JESUS DOS 
MILAGRES
Bienal, Local: Ribeira

FESTA DE VERÃO DO PISÃO CIMEIRO
Local: Pisão Cimeiro

JULHO

FESTA EM HONRA DE SÃO SEBASTIÃO
Local: Vale da Urra

AGOSTO
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MERCADINHO DOS SANTOS
Organização: CM Vila de Rei e Rede de 
Bibliotecas
Data: Último domingo de outubro
Local: Largo do Mercado Municipal



Informações Úteis



BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ CARDOSO PIRES/POSTO DE 
INFORMAÇÃO - 274 890 000

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI - 274 890 010 

JUNTA DE FREGUESIA DA FUNDADA - 274 891 410

JUNTA DE FREGUESIA DE S. JOÃO DO PESO - 274 866 789

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE REI - 274 898 457

MUSEU DA ESCOLA DA FUNDADA - 274 891 410

MUSEU DE GEODESIA - 274 898 023

MUSEU DO FOGO E DA RESINA - 274 898 518

MUSEU MUNICIPAL - 274 898 201

PAVILHÃO DESPORTIVO - 274 898 786

PISCINA E GINÁSIO MUNICIPAL - 274 898 501

ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS

SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE DE VILA DE REI - 274 890 190

EXTENSÃO DA FUNDADA - 274 891 222

FARMÁCIA SILVA DOMINGOS - 274 890 080

UCCI DE VILA DE REI - 274 898 330

REDE DE EXPRESSOS(Lisboa),Quiosque Eurosol - 274 898 565

TÁXI ANTÓNIO ANDRÉ VICENTE - 926 532 896 / 926 532 
388 / 926 532 884 / 919 975 280

TÁXI JOSÉ BERNARDINO LUÍS - 969 362 745 / 922 240 465

TÁXI RAMIRO PEDREIRO - 962 423 241

TÁXI ROGÉRIO MENDES - 962 017 143

TÁXI LUÍS BERNARDO - 966 141 792

TÁXI JORGE GARCIA - 962 635 882 / 933 159 271

TRANSPORTES
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SERVIÇOS PÚBLICOS
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO CENTRO DE PORTUGAL 
- 274 890 050

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - 274 890 030

CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL E CARTÓRIO 
NOTARIAL - 274 898 675

CTT - 274 898 506

GNR - 274 890 020

JULGADO DE PAZ - 274 898 117
39



CLDS 4G – 274 898 397

COMUNIDADE INTERMUN. DO MÉDIO TEJO – 249 730 060
 
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – 274 249 013

MUSEU DAS ALDEIAS - 274 891 326/969 858 138

PINHAL MAIOR – 274 600 130

POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - 274 898 146

TURISMO DO CENTRO DE PORTUGAL - 239 488 120

OUTROS 

PROTECÇÃO CIVIL - 912 263 895

REPARTIÇÃO DE FINANÇAS - 274 890 070

SEGURANÇA SOCIAL - 300 515 090/1

SERV. ÁGUAS / EMERGÊNCIA – 919 256 386

ARTES DECORATIVAS – Fátima Santos | Pereiro | 934 741 615 
ou 960 062 122

ARTES DECORATIVAS - Maria Isabel Alves e José Martins | Vale 
da Urra | 926 352 810

ARTES DECORATIVAS E PATCHWORK – Ana Paula Aguiar | Vila 
de Rei |968081360 

ARTES DECORATIVAS E PATCHWORK - Cláudia Magriço | 
Almofala | 962 335 392

BORDADO DE CASTELO BRANCO – Natividade Gaspar | 
Aveleira | 968 466 298

CESTARIA - Abel e José Luís |Aveleira | 917 802 237

ENCHIDOS - Carpinhal - Indústria Transf. Carnes | Vale da Urra 
| 274 866 350

ENCHIDOS - Estrela da Beira - Soc. Com. Transf. Carnes | Milreu 
| 918 593 689 | 274 890 040

ENCHIDOS - Incarcentro - Indústria de Carnes do Centro |
Vila de Rei | 274 898 654

ENCHIDOS - Oliveira & Oliveira | Vale da Urra | 274 866 179

MEL - Melrei, Cooperativa de Produtores de Mel de Vila de Rei | 
966 420 973

TECELAGEM E LINHO - Maria Inês Tereso | Fundada | 
274 891 312

ARTESANATO E PRODUTOS DA TERRA
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ZÊZERETREK - Dr. João Germano Neves da Silva, N.º 21, 2.ºFrt, 
Vila de Rei | 934 877 160 | zezeretrek@zezeretrek.com

ANIMAÇÃO TURÍSTICA



A VELHA CASA - Rua Trás-o-Muro N.º 13, Vila de Rei | 
919 262 765 | www.avelhacasa.com

CASA DA PEDRA – Rua da Escola, nº 5, Seada | 964 176 425 | 
mariaelisa.rei@gmail.com

CASA DA RIBEIRA - Rua das Lajes, N.º 2, Água Formosa |  
919 275 993 | www.aguaformosa.com

CASA TI MARQUITAS - Rua Capitão Mor, n.º1, Vila de Rei | 
967 613 830 | 968 483 561 | quintadoeco@yahoo.com

DESPERTAR NA ALDEIA - Rua da Prata, Milreu | Vila de Rei | 
968 685 639

HOTEL VILA DE REI ***  - R. Dr. Eduardo  de Castro, Vila de Rei 
| 274 890 060 | 915 220 188

QUINTA DO ECO - Ribeira do Algar | São João do Peso | 
274 866 240 | 968 483 561 | www.quinta-do-eco.tk

TRÊS MARIAS - Caminho Municipal 1253, N.º 16 - Cimo de 
Valongo | São João do Peso| 962 005 796 | 962 001 944 | 
valedegarcia283@gmail.com

VILLA AMÁLIA - Rua Principal n.º 21, Monte Novo | Fundada| 
274 107 055 | 938 887 406 | helenaraposo1957@gmail.com

VILLA BOUTIQUE - Rua S. João de Deus 15-21, 
Vila de Rei | 274 898 444

O NINHO DO REI - Rua da Cruz, Nº2 – Lagoa Cimeira | 934 
378 977 | 937 547 000 | www.oninhodorei.com

QUINTA DO CENTRO - Rua do Pinhal – Milriça | 938 599 577 | 
www.qdcvdr.com

RESTAURAÇÃO

ALOJAMENTO
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CANTINHO DA SORTE - Rua Patriarca das Índias Oliveira Xavier - 
Fundada | 274 891 020

CHURRASQUEIRA CENTRAL - Largo da Devesa, Vila de Rei | 
960 097 654

HOTEL VILA DE REI ***  - R. Dr. Eduardo  de Castro, Vila de Rei | 
274 890 060 | 915 220 188

O COBRA - Rua S. João de Deus 15-21, Vila de Rei | 
274 898 444/962 652 695

O ELÉCTRICO - Relva | 274 891 326

RESTAURANTE ZABOEIRA - Zaboreira | 932 302 964

TASCA D’EL REI - Estrada Nacional N2, nº 40, Vila de Rei | 
274 898 034

TASQUINHA DA VILA – Estrada Nacional n.º2, loja B, Vila de Rei 
| 274 898 352

TOCA DO COELHO - Estevais | 274 898 681

VILA PIZZA - Vila de Rei | 916 837 349 | 963 264 635



LEGENDA

ZONA
INDUSTRIAL

MUSEU

ARTESANATO

INFORMAÇÕES

RESTAURANTE

PESCA
DESPORTIVA

PONTE

BAR

RESIDENCIAL

CANOAGEM

PARQUE DE 
MERENDAS

Lisboa [165 km]
Lisboa (A1 Norte) – Torres Novas (A23) – Abrantes (EN 2)
 
Porto [219 km]
Porto (A1 Sul) – Condeixa/Coimbra (A13) – Figueiró dos Vinhos (IC8) 
– Sertã (EN 2)

Coimbra [95 km]
Coimbra (A13)  – Avelar (IC8) – Sertã (EN 2)

Fátima [70 km]
Fátima (IC9) – Ferreira do Zêzere (ER 348)
 
Castelo Branco [87 km]
Castelo Branco (A23) – Vila Velha de Rodão (IC8) - Sertã (EN 2)
 
Tomar [40 km]
Tomar (A13) – Ferreira do Zêzere (ER 348)
 
Figueira da Foz (130 km)
Figueira da Foz (A14) – Condeixa-a-Nova (A13) – Ferreira do Zêzere 
(ER348)

ACESSOS

PISCINA

PRAIA FLUVIAL

BIBLIOTECA

PARQUE
DE CAMPISMO

ALDEIA
DO XISTO

CAMPO 
DE FUTEBOL

MIRADOURO

ZONA DE
CAÇA

CONHEIRAS

ESTRADA

AUTOCARAVANISMO

CASA DO BENFICA DE VILA DE REI - Rua Santo António nº 18, 
Vila de Rei | 274 898 099

ENTRE AMIGOS – PETISCO BAR - Rua Largo Eugénio Tavares 
Ribeiro – Vila de Rei | 925 831 861

PASTELARIA IMPÉRIO - Rua Largo da Devesa -  Vila de Rei | 
274 898 161

ANIMAÇÃO NOTURNA
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1. Câmara Municipal
2. Auditório Municipal
3. Campo de Mini Golf
4. Palco Permanente
5. Parque de Feiras
6. Estação de Serviço Auto-caravanas
7. Biblioteca Municipal
8. Parque Infantil e Campo de Jogos
9. Capela de N.ª Sr.ª do Pranto
10. Capela de N.ª Sr.ª da Guia
11. CTT
12. Junta de Freguesia de Vila de Rei
13. Igreja Matriz
14. Museu Municipal
15. Antiga Igreja Matriz
16. Ninho de Empresas
17. Churrasqueira Central
18. Mercado Municipal
19. Igreja da Misericórdia
20. Alojamento Local «A Velha Casa»
21. Restaurante «O Cobra» 
       e «Villa Boutique»
22. «Hotel Vila de Rei»
23. Bombeiros
24. Posto de Combustível GALP
25. Lavadouro Público
26. Piscina Descoberta
27. Skate Park
28. Piscina Coberta e Ginásio Municipal
29. Polidesportivo Descorberto
30. Quartel da GNR
31. Campo de Jogos Municipal
32. Pavilhão Desportivo
33. Bosque da Vila
34. Museu de Geodesia e 
Centro Geodésico de Portugal
35. Museu do Fogo e da Resina
36. «Casa Ti Marquitas»
37. «Tasquinha da Vila»
38. «Vila Pizza»
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CONTACTOS

Câmara Municipal de Vila de Rei
Praça Família Mattos e Silva Neves
6110-174 Vila de Rei

Tel.: 274 890 010 | Fax: 274 890 018

turismo@cm-viladerei.pt | www.cm-viladerei.pt

FEVEREIRO 2019
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