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Em Vila de Rei, na localidade Milreu, localiza-se o Penedo Furado que é o cenário digno dos dias quentes de Verão,

no concelho. É impossível ficar indiferente a este tesouro, no centro de Portugal, que se trata de miradouros, de

uma praia fluvial e de cascatas naturais.

O miradouro do Penedo Furado dá acesso a um percurso pedestre que leva os visitantes até à praia fluvial que se

destaca por ter sido uma das finalistas do concurso das Sete Maravilhas de Portugal.

Para melhorar este acesso, o Município de Vila de Rei construiu os Passadiços de Penedo Furado, de modo a

melhorar toda a caminhada daqueles que visitam este recanto paradisíaco, uma vez que foram construídas pontes

e miradouros que permitem aproveitar toda a paisagem e o despertar o espirito de aventura em cado um.

A implementação dos passadiços e dos miradouro visa promover uma experiência física e sensorial

recreativa que envolve desafios e que possibilita proporcionar sensações diversas como liberdade,

prazer e superação com plena integração e reflexão entre homem e ambiente.

As características únicas do maciço rochoso fazem deste local, bastante arborizado, um autêntico paraíso, 

oferecendo um conjunto de pequenas quedas de água, que podem ser apreciadas ao longo de um estreito e curto 

caminho talhado na rocha e por passadiços.

Na zona mais elevada, existe um rochedo gigantesco com uma enorme abertura de feitio afunilado, que dá nome

à praia, onde foi criado o Miradouro do Penedo Furado, de onde é possível admirar a magnífica paisagem de 

serras e montes revestidos de pinhais, a ribeira do Codes, a Albufeira da Barragem do Castelo do Bode e 

algumas casas das povoações limítrofes.

Mitos, contos e lendas que o povo foi passando de geração em geração, fazem também parte da História

do Penedo Furado e deixam a imaginação popular aliar-se a toda a beleza do espaço envolvente.

Enquadramento 



De salientar, a preocupação do Município na criação  das melhores condições de acesso, de modo a garantir 

um circuito de mobilidade suave ao longo do trilho assegurando o acesso facilitado à fruição da Natureza e 

do Património existente.

Garantir a segurança dos caminhantes

O projeto permitiu recuperar e conservar o património existente, num local bastante afetados pelos 

incêndios e promover o turismo com comportamentos ambientais responsáveis, com pouco impacto, mas 

que acima de tudo, a promoção de uma educação e interpretação ambiental de forma a garantir a 

salvaguarda da equidade entre gerações, com base num modelo de desenvolvimento sustentável.

Recuperar e preservar o património

Objetivos do projeto

A construção destas infraestruturas pretende dar a conhecer a paisagem e o património ambiental e histórico, garantindo 

novas experiências aos visitantes, através da criação de pontos de interesse que lhes revelam os mais bem guardados 

segredos do centro de Portugal. 

Valorizar o território

Uma aposta no Turismo de Natureza

Usufruir de uma natureza em estado puro e intocável, com diversas oportunidades dos 

caminhantes se refrescarem em águas límpidas das diversas cascatas acessíveis e nas zonas 

balneares únicas, todas elas classificadas com o galardão “Praia com Qualidade de Ouro” 

atribuído pela QUERCUS.

Fomentar ligações/memórias com a natureza



Sustentabilidade
Foram respeitados os padrões de exigência, ao nível da sustentabilidade, de forma a permitirem 

o acesso a paisagens únicas, até agora inacessíveis, prevalecendo  o máximo respeito pelo 

equilíbrio do ecossistema em que os passadiços estão inseridos.

Como é apanágio do Município, passadiços foram construídos segundo elevados padrões de 

exigência, materiais de construção e também ao nível da sustentabilidade.

O Passadiço foi concebido a pensar na consolidação da Praia Fluvial enquanto polo aglutinador 

de turismo, privilegiando igualmente a segurança dos seus visitantes. 

Os passadiços sobrelevados em estrados de madeira destinam-se a evitar a degradação do solo 

e da flora e a vencer obstáculos, como pequenos lagos ou ribeiras. Este tipo de infraestrutura 

obriga à interação com a natureza, de modo a apreciar a sua beleza e a usufruir da mesma, 

assim como, locais ideais para sentir a autenticidade dos valores do património, da natureza e 

da história.

Como complemento foram implementados os miradouros da Seada e de Fernandaires

propiciando acessos únicos a olhares nunca antes vistos sobre a Albufeira de Castelo de Bode. 

Quer os passadiços e miradouros foram devidamente estruturados e aprovados pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) com a emissão das devidas licenças de utilização.

Toda a vegetação arbustiva e arbórea de interesse florístico dentro da zona de intervenção da 

obra foi devidamente protegida de modo a não ser afetada com a localização de estaleiros, 

depósito de materiais e manobras de máquinas e viaturas.



Terminados os trabalhos de execução dos Passadiços do 

Penedo Furado, que ligam a Praia Fluvial à zona das quedas de 

água.

Com a primeira fase os Passadiços do Penedo Furado 

percorrem uma distância de 532 metros lineares e incluem uma 

ponte na parte final do percurso e plataformas para zonas de 

descanso, com bancos e miradouros. 

O percurso entre a Praia Fluvial e as cascatas passa a ser feito 

de um modo mais rápido, seguro e acessível, uma mais-valia 

que irá atrair um maior número de visitantes, dinamizando e 

auxiliando a economia local.

Um infraestrutura com várias utilizações, com estes passadiços, 

é permitida a realização de vários trilhos como a “Grande Rota 

do Zêzere”, a “Grande Rota da Prata e do Ouro”, o “Trilho das 

Bufareiras” e a “Rota das Cunheiras”.

E ao longo do percurso foram também criados diversos spots 

de acesso ao rio, muito propícios a picnics à sombra ou 

simplesmente para aproveitar o património existente.

1ª Fase – Março 2019

O Presidente da Autarquia Vilarregense, Ricardo Aires, destaca que 

“a Praia Fluvial do Penedo Furado e as suas famosas quedas de água 

são dos locais mais visitados do Concelho de Vila de Rei. Com a 

criação destes passadiços vamos criar condições favoráveis para que 

este percurso possa ser feito de forma mais rápida, fácil, segura e 

acessível. Estamos em crer que o Turismo é uma das áreas que mais 

pode dinamizar e auxiliar a economia local e, desta forma, a criação 

dos Passadiços do Penedo Furado e seus miradouros, será um 

importante passo nesse sentido.”

Cronograma



Terminados os trabalhos de implementação do 

Miradouro da Seada, um novo miradouro 

pronto a deslumbrar todos os seus habitantes 

e visitantes. Situado no Monte Maria Tomé, na 

aldeia de Seada, o miradouro oferece uma 

fascinante vista a 360º, com destaque para as 

paisagens para a Albufeira do Castelo de Bode.

Para além da fantástica vista, este novo espaço 

inclui escadaria de acesso ao ponto mais alto 

do miradouro, uma pérgula para 

sombreamento, mesas e bancos de 

piquenique, local de estacionamento e uma 

moldura gigante, em forma de marco 

geodésico, para destacar as fotografias que se 

podem tirar neste novo miradouro.

3ª Fase – Agosto 2021

A execução da 2ª fase dos Passadiços veio ligar a 

zona de quedas de água ao miradouro das Fragas 

do Rabadão. No total foram intervencionados 760 

metros de distância (com regularização do piso e 

colocação de guardas em madeira) e criados mais 

260 metros de passadiços em madeira. Nesta fase 

foi criado ainda uma via de acesso à Bicha Pintada 

em passadiço de madeira, remoção de grades 

metálicas e consequente substituição por madeira 

e substituição de pontes em betão por pontes em 

madeira.

No total, desde a Praia até ao miradouro das 

Fragas do Rabadão, os caminhantes podem agora 

percorrer um total de 1400 metros

2ª Fase – Abril 2021



Terminados os trabalhos de reabilitação do 

Miradouro de Fernandaires, um novo miradouro 

pronto a fascinar todos os seus habitantes e 

visitantes, que buscam uma nova visão panorâmica 

sobre a Albufeira de Castelo do Bode e aldeia e 

Praia Fluvial de Fernandaires.

Para além da fantástica vista, esta nova 

infraestrutura inclui uma plataforma com várias 

varandas sobre os rochedos, vedações, uma 

pérgula, mesas de piquenique e espaço para 

estacionamento das viaturas.

4ª Fase – Outubro 2021

Terminados os trabalhos de expansão dos Passadiços 

do Penedo Furado, que incluíram a construção de um 

novo miradouro, a criação de um baloiço panorâmico 

e a ligação de mais 700m de passadiços de madeira, 

entre este novo miradouro e a Praia Fluvial do 

Penedo Furado, com ligação também ao fóssil da 

‘Bicha Pintada’.

A conclusão desta fase vem permitir que todo o 

circuito se possa fazer de forma circular, melhorando 

assim a acessibilidade a todos os importantes pontos 

e miradouros que compõem o espaço envolvente. 

Com a conclusão do projeto, os caminhantes 

podem agora percorrer um percurso circular de 

2,1 km em pleno contanto com a natureza, 

através de um trilho que dá a conhecer um 

verdadeiro paraíso escondido no Centro de 

Portugal.

5ª Fase – Dezembro 2021



Junto ao miradouro do 

Penedo Furado existia 

uma edificação 

degradada e ao 

abandono.

Requalificação da edificação 

em ruinas em miradouro 

panorâmico.

D e p o i sA n t e s

Foco na recuperação e reabilitação
Exemplos de boas práticas em sintonia com a natureza

D e p o i sA n t e s

Ao longo do trilho 

existiam grades 

metálicas e pontes de 

betão.

Remoção de grades metálicas e 

consequente substituição por 

madeira e substituição de pontes 

em betão por pontes em 

madeira.



“os Passadiços do Penedo Furado tornaram-se, desde logo, um dos

principais pontos turísticos do Concelho de Vila de Rei,

impulsionando o turismo da região e atraindo milhares de pessoas

a este espaço.

Juntando a isto, estamos em crer que os novos miradouros e o

baloiço panorâmico agora criados vão igualmente tornar-se pontos

de referência para os turistas que nos visitam.

A conclusão deste projeto é um importante passo na afirmação do

turismo como área importante e essencial na dinamização da

economia local, dotando o Concelho com novas infraestruturas

para continuar a atrair anualmente milhares de pessoas.”

Paulo César Luís, Vice-Presidente da Autarquia Vilarregense e 

responsável pelo pelouro do Turismo

Avaliação Google:

O que dizem os nossos visitantes



“O interior precisa disto!”

“’Isto é lindíssimo, nunca pensei que houvesse para aqui uma coisa tão bonita’,

desabafa Fátima, abrigada do sol, debaixo de uma árvore, de frente para a

água que cai em cascata.”

Jornalista da Revista Visão


