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Roteiro de 1 dia - opção 1 Manhã: Visita à Vila de Oleiros, passando pelo
Posto de Turismo, Igreja Matriz, Moon Gate e
percurso pedestre de 2.5km entre a Ponte Grande
e a Praia Fluvial.

Almoço: Consulte a lista de restaurantes na página
25.

Tarde: Visita à Cascata da Água d'Alta e ao
Miradouro do Cabeço Mosqueiro em Orvalho. Se
preferir caminhar, opte pelo PR3 - cerca de 9km.
Percurso não circular onde fica a conhecer a aldeia
de Orvalho, os dois pontos referidos e toda a
beleza desta zona do concelho.
Sugerimos que faça um piquenique no Miradouro,
onde dispõe de mesas e grelhador.
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Roteiro de 1 dia - opção 2

Visita à Aldeia de Xisto de Álvaro onde pode
conhecer o vasto património religioso através de
uma visita guiada (sujeita a marcação). Deslumbre-

se com a vista do Miradouro sobre o rio, junto à
Igreja Matriz.

Faça um pequeno desvio para a Frazumeira e
vislumbre os Meandros do Zêzere.

Para passar a noite a noite escolha um dos
alojamentos, a oferta é variada. Consulte a página
23.
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Roteiro de 2 diasManhã: Visita à Vila de Oleiros,
passando pelo Posto de Turismo,
Igreja Matriz, Moon Gate e
percurso pedestre de 2.5km entre
a Ponte Grande e a Praia Fluvial.

Almoço: Consulte a lista de
restaurantes na página 25.

Tarde: Visita ao Miradouro do
Zebro - ponto da GR38 - e visita ao
Poço de Fervença - ponto de
interesse da GR38

Sugerimos que faça um piquenique no Poço de
Fervença onde tem mesas de apoio.
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1º dia



2º dia
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Manhã: Visita à Cascata da
Água d'Alta e ao Miradouro
do Cabeço Mosqueiro em
Orvalho. Se preferir
caminhar, opte pelo PR3 -
cerca de 9km. Percurso
não circular onde fica a
conhecer a aldeia de
Orvalho, os dois pontos
referidos e toda a beleza
desta zona do concelho.
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Tarde: Visita à Aldeia de Xisto de
Álvaro onde pode conhecer o vasto
património religioso através de uma
visita guiada (sujeita a marcação).
Deslumbre-se com a vista do
Miradouro sobre o rio, junto à Igreja
Matriz.

Faça um pequeno desvio para a
Frazumeira e vislumbre os
Meandros do Zêzere.

Bom regresso a casa!

2º dia Almoço: Sugerimos que experimente o prato típico, o cabrito
estonado – veja a lista de restaurantes na página 25.



Para os dias quentes

Roteiro de Prais Fluviais
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Praia Fluvial de Álvaro -
Qualidade de Ouro

Instalada no rio Zêzere,
existem duas piscinas
flutuantes (adultos e
crianças), com parque de
areia. Na zona circundante
existe ainda um parque de
merendas, bar e
balneários.
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Praia Fluvial de Cambas -
Qualidade de Ouro

Situada na margem direita
do Rio Zêzere, esta praia
permite desportos náuticos
como canoagem e
destaca-se pelo extenso
espaço de descanso com
árvores como choupos,
salgueiros, freixos e
amieiros. Dispõe de
churrasqueira, bar e
balneários.
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Praia Fluvial de Açude

Pinto - Bandeira Azul

Próxima da Vila de Oleiros,
esta praia utiliza a água
corrente da ribeira de
Oleiros. Neste amplo
espaço relvado e com
sombras, existem duas
longas piscinas, uma para
crianças e outra mais
profunda. Possui ainda
bar/esplanada, parque
infantil e de merendas.
Tem vigilância durante a
época balnear.



Descubra os locais mais
escondidos

Roteiro Aventura
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Manhã: Estacione junto ao
Miradouro do Zebro. Aqui
existem paredes de
escalada para vários níveis
com atividade guiada uma
vez por mês. Daqui pode
seguir a pé ou de carro para
o Poço de Fervença

Tarde: Visite a cascata da
Moutinhosa* e a queda de
água do Vale Souto

*acesso difícil e não
recomendado a carros
ligeiros. 
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Miradouro do Zebro - Coordenadas GPS:
39º57’45’’N 7º46’28’’W

Poço de Fervença - Coordenadas GPS:
39º58’04.6’’N 7º46’32.7’’W

Cascata da Moutinhosa - Coordenadas
GPS: 39º51’42’’N 7º55’559’’W

Queda de água do Vale Souto -

Coordenadas GPS: 39º52’31’’N
7º58’22’’W

Descubra estes sítios



PR1 e PR2: localizados na Aldeia de Xisto de Álvaro, através deles fica a conhecer as
paisagens desta aldeia, a sua história, o seu património religioso, mas também a
importância que o Rio tem para as suas gentes. 
Aproveite e dê um mergulho na Praia Fluvial. 
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Percursos pedestres



PR3 : Durante 9km conheça a aldeia de Orvalho e descubra os Geomonumentos que a
integram: a Cascata de Água d’Alta e o Miradouro do Cabeço Mosqueiro. Na Cascata
encontra o azereiro, espécie já em vias de extinção.  
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PR4:  Ao longo de 11km, descubra a ruralidade desta aldeia, na forma como permite
observar a vivência de muitas famílias que dependiam da agricultura e seus derivados para
a própria subsistência. 
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PR5: Os trilhos do cabrito percorrem ao longo da ribeira de Oleiros os vários terrenos
onde ainda pode encontrar cabritos a pastar. Vai conhecer os vários açudes onde pode
fazer um piquenique para recuperar energia para o resto do percurso. 
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PR6 : Por entre soutos de castanheiros, vai fazer o percurso por onde o Rei D. Carlos I fez
a sua caçada real na Isna. Uma caminhada real com uma paisagem deslumbrante e onde
pode observar grande parte do casario em xisto. 
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PR7: Com início junto ao retiro de Yoga Vale de Moses, partilhe desta energia de
relaxamento e embarque numa pequena viagem ao longo da ribeira de Sendinho e da
Urraca descobrindo a ponte de Felgueiras.
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Percurso "À Descoberta da Ribeira": percorre a margem esquerda da Ribeira de Oleiros,

desde a Ponte Grande até ao Açude Pinto, num total de 2,5km. Ao longo deste trajeto

encontra doze painéis interpretativos, que abordam três temáticas: as construções rurais

existentes, o ecossistema ribeirinho e as memórias associadas a este recurso hídrico. Estes

subdividem-se em duas categorias, património material (edificado e natural) e património

imaterial.
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Rota do Religioso: Tendo como ponto de início o memorial do Padre António de Andrade,

este percurso circular de 6.5 km, passa pelos imóveis religiosos de Oleiros. Em destaque

está todo o património religioso, ilustrado num espólio artístico peculiar, assim como a

devoção das gentes locais que está na base de seculares tradições. 2 0



Escalada – 3º fim de

semana de cada mês,

gratuito. Carece de

marcação prévia através do

272 107 339
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Grandes Rotas: 
GR38 - Trilho Internacional

dos Apalaches; 

GR33 - Grande Rota do

Zêzere.



 Cabrito Estonado;

 Callum;

 Aguardente de medronho;

Rodilhas e bolsas de trapos;

Tropeço;

Azeite;

Lã e sabonetes artesanais;

Linho;

Escultura em arame.

 272 107 339

Mais informações junto do Posto de Turismo: 
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Produtos típicos/Artesanato
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Oleiros

Esperamos vê-lo em 

Até breve!


