
Projecto GEO ESTRADA EN2 
Roteiro e Carimbos 

 

A Geo Estrada N2 é a maior estrada de Portugal com 738,5 km de extensão. Tem início em Chaves e termina em 

Faro. Ao longo desta Geo Estrada, que passa por 11 Distritos e 32 Concelhos, vais encontrar mais de 1500 caches 

e muitos mais motivos de interesse. O desafio está lançado...agora é contigo ! 
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Chaves – Vila Real 
 do Alto Tâmega ao Marão 

 

Neste troço, com 64km de extensão e cerca de 110 geocaches, inicia-se 

a mítica EN2 que vamos percorrer ao longo dos seus 738,5km até 

chegarmos a Faro.  

Inicia-se em Chaves, terra raiana do Alto Tâmega, atravessa as zonas 

termais de Vidago e Pedras Salgadas, chegando depois a Vila Pouca de 

Aguiar e penetrando em terras do Alto Douro na companhia do Rio 

Corgo que nos leva até Vila Real.  

Em Chaves, para além de muitos locais de rara beleza e importância 

histórica e as várias caches que os assinalam, sempre com o Tâmega por 

perto, quererás também visitar o mítico marco do Km 0 e outras 

referências à EN2 que poderás encontrar como “pontos de referência” 

na cache GC9JTGM. Não deixes de dedicar algumas horas a este 

espectacular ponto de partida. 

Vidago e Pedras Salgadas merecem uma 

visita, não apenas pela qualidade e 

peculiaridade das suas águas, mas também 

por outros atractivos naturais, turísticos e 

históricos.  

Por terras de Aguiar, onde Vila Pouca é a de maior dimensão e 

importância, vamos acompanhando o rio Corgo e chegamos finalmente 

à capital do distrito, Vila Real, que recebeu foral de D. Dinis no Séc. XIII. 

Algumas atracções de Vila Real serão a Olaria Negra de Bisalhães 

(Património Imaterial da Humanidade pela 

UNESCO desde 2016) onde se destaca a 

"Bilha dos Segredos", o Palácio de Mateus 

(sim, o da garrafa do vinho rosé) e a Torre 

de Quintela, construída no Sec. XIII. 

Não esquecer as deliciosas "Cristas de 

Galo", consideradas uma das 7 Maravilhas Doces de Portugal. 

O Parque Termal de Pedras 

Salgadas é um dos mais belos 

parques do interior de Portugal, e 

tem a sua origem na segunda 

metade do séc. XIX. Dotado de 

uma fauna e flora característica, 

ao longo de 20 hectares, goza de 

um microclima favorável, que 

potencia o esplendor da natureza. 

Com um grande lago, piscinas e 

percursos pedestres marcados, o 

parque convida a um passeio a pé 

ou de bicicleta, entre família ou 

amigos. 

Por entre o valioso património 

edificado destaca-se o Balneário 

Termal (renascido pelas mãos do 

Arquitecto Siza Vieira), o antigo 

Casino (que hoje em dia acolhe 

todo o tipo de eventos) e as várias 

fontes termais: a Fonte D. 

Fernando, a Fonte D. Maria Pia 

(situada no interior de uma 

pequena gruta), a Fonte do 

Penedo e Grande Alcalina, a bela 

Fonte de Pedras Salgadas e a 

Fonte Preciosa. 

Fonte: Câmara Municipal de Vila 

Pouca de Aguiar 

 

https://coord.info/gc9jtgm
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Vila Real - Viseu 

Terras do Norte 

 

Este percurso com cerca de 107 Km de extensão, tem início em Vila Real 

passando por Peso da Régua, Lamego, Castro Daire até chegar a Viseu. 

São cidades, vilas e aldeias cheias de um rico património cultural que 

vale a pena explorar e um percurso por 

entre o verde que nos deixa 

maravilhados. Seria demasiado 

extenso referir todos os pontos 

recomendáveis, assim achamos melhor 

deixar ao critério e gosto de cada um 

traçar o seu geo-plano para travar conhecimento com estas 

maravilhosas cidades. 

Chegados a Viseu, embrenhamo-nos de história. Desde Viriato que se 

pensa tenha nascido nesta região e fez frente às 

legiões romanas que ambicionavam anexar a 

Península Ibérica ao seu império, ou Dom Afonso 

Henriques que aqui terá nascido e mais tarde 

nomeado o 1º Rei de Portugal e 

muitos outros acontecimentos 

históricos em que Viseu foi berço. 

 

 

Gastronomia: rica e diversificada nos fumados e nos 

queijos, bem como no acompanhamento com vinhos e espumantes. As 

“bôlas” de Lamego, os Viriatos de Castro Daire ou a Vitela de Lafões e o 

Cabrito de Gralheira em Viseu. Bom apetite! 

Santuário de Nossa Senhora dos 

Remédios, localizado no topo do 

monte de Santo Estêvão. 

Construído entre 1750 e 1905. 

Construído no estilo barroco e 

rococó utiliza a pedra de granito. 

No acesso frontal ao santuário 

podem contar-se 686 degraus de 

escadaria distribuídos por 9 lances 

ornamentados com capelas, 

estátuas, fontes e obeliscos. 

Num dos patamares da escadaria 

chamado “Pátio dos Reis”, 

destaca-se a imagem de 18 reis de 

Israel, pertencentes à árvore 

genealógica da Virgem. 

Na base do escadório, 4 figuras 

alusivas às estações do ano. 
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Viseu – Vila Nova de Poiares 
 terras de Viriato e de Besteiros, águas do Mondego e do Dão 

 

Este troço tem 78km de extensão e cerca de 125 geocaches, inicia-se 

em Viseu, passamos em Tondela e em Santa Comba Dão, encontramos 

o rio Mondego na Barragem da Aguieira e só nos despedimos depois de 

Penacova. A paragem seguinte é no ponto mais ocidental da EN2 e 

finalmente chegamos a Vila Nova de Poiares. 

Saindo de Viseu (terra de Viriato) pela EN2 

para Sul, depressa chegamos a Tondela 

(terras de Besteiros) e depois a Santa Comba 

Dão, atravessada pelo rio Dão, 

naturalmente, que acabará por desaguar no 

Mondego mais adiante, já na aprazível albufeira da barragem da 

Aguieira. 

Trocamos o distrito de Viseu pelo de Coimbra, acompanhando o 

Mondego e chegamos à vila de Penacova nas suas margens.  

Continuando o nosso caminho, encontramos ao Km 242, o ponto mais 

ocidental da EN2 devidamente assinalado e percorridos mais uns 

quilómetros, chegamos ao final do troço em 

Vila Nova de Poiares, uma das terras mais 

amigas da EN2, como poderás verificar no 

local, com a Rota N2 bem definida e 

sinalizada e até um magnífico mural do Km 

248. 

Vila Nova de Poiares (Capriland) auto denomina-se a capital universal 

da Chanfana, sendo este prato o principal representante da 

gastronomia local, que não se esgota por aqui. O "Poiarito" por 

exemplo, é um doce de Poiares que apela aos ingredientes 

característicos das Beiras: açúcar, pão, água, mel, sultanas, gemas e 

licor que fazem deste doce um verdadeiro ex-libris do Concelho. 

Viriato (181-139 a.C.) foi o líder 

dos Lusitanos na sua guerra 

contra Roma. Em 150 a.C. Viriato 

escapou ao massacre romano e à 

escravidão dos Lusitanos, que se 

renderam pacificamente. Viriato 

continuou a lutar na resistência e 

ascendeu para se tornar o líder da 

tribo. De 147 a 142 a.C., Viriato 

obteve uma vitória após a outra 

contra os romanos. Contudo, 

Viriato não foi capaz de igualar os 

vastos recursos de Roma e 

começou a ficar desgastado. Em 

140 a.C. Viriato renovou as 

negociações de paz, mas foi traído 

e assassinado por amigos 

próximos. Viriato foi um dos 

inimigos mais bem-sucedidos e 

carismáticos de Roma e tornou-se 

o primeiro herói nacional de 

Portugal. 
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Vila Nova de Poiares - Vila de Rei 

27 Aldeias de Xisto 

 

Com cerca de 114 Km de extensão, este troço inicia-se em Vila Nova de 

Poiares percorrendo Góis, Chã de Alvares, Pedrogão Grande, Cumeada 

terminando em Vila de Rei. 

A primeira referência é a chegada a Góis, porta de entrada da EN2 na 

Serra da Lousã. A sua imponente Ponte 

Real é o monumento mais emblemático, 

mas há mais para visitar, e se o tempo 

convidar a banhos vale a pena visita a 

Praia Fluvial da Peneda. 

Considere uma visita a alguma das muitas aldeias de Xisto, pela 

proximidade á EN2 recomendamos a 

aldeia de Pena e no caminho não deixe de 

visitar os Penedos de Góis. De volta á EN2 

uma paragem na praia fluvial de Alvares 

será agradável.  

 

Há que atravessar o rio Zêzere para Sul e ao passar pela Barragem de 

Cabril impressione-se com esta 

albufeira, uma das maiores reservas de 

água doce e uma das mais altas 

construções em Portugal.  

 

Gastronomia: não sabemos se serão horas de uma boa refeição, mas 

aqui ficam algumas sugestões para as iguarias da região como o Cabrito 

Estonado, os Maranhos ou as Tigeladas. Bom apetite! 

 

Aldeias de Xisto – assim chamadas 

por ser esta a pedra mais 

abundante e usada na construção 

das casas e ruas. 

As 27 Aldeias de Xisto espalham-

se por: 

Serra do Açor:- Aldeia das Dez, 

Benfeita, Fajão, Sobral de São 

Miguel, Vila Cova de Alva 

Serra da Lousã:- Aigra Nova, 

Aigra Velha, Candal, Casal de São 

Simão, Casal Novo, Cerdeira, 

Chiqueiro, Comareira, Talasnal, 

Pena, Ferraria de São João, 

Gondramaz 

Zêzere:- Álvaro, Barroca, Janeiro 

de Baixo, Janeiro de Cima, 

Mosteiro, Pedrógão Pequeno 

Tejo-Ocreza:- Água Formosa, 

Figueira, Martim Branco, 

Sarzedas. 

 

https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/aldeia-das-dez
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/benfeita
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/faj%C3%A3o
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/sobral-de-s%C3%A3o-miguel
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/sobral-de-s%C3%A3o-miguel
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/vila-cova-de-alva
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/aigra-nova
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/aigra-velha
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/candal
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/casal-de-s%C3%A3o-sim%C3%A3o
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/casal-de-s%C3%A3o-sim%C3%A3o
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/casal-novo
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/cerdeira
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/Chiqueiro
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/Comareira
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/talasnal
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/pena
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/ferraria-de-s%C3%A3o-jo%C3%A3o
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/Gondramaz
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/%C3%81lvaro
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/barroca
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/janeiro-de-baixo
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/janeiro-de-baixo
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/janeiro-de-cima
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/mosteiro
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/pedrog%C3%A3o-pequeno
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/%C3%A1gua-formosa
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/figueira
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/martim-branco
https://aldeiasdoxisto.pt/aldeia/sarzedas
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Vila de Rei 
 GeoArt EN2 

 

Desde que se entra no Concelho de Vila de Rei, ao Km 356 logo após a 

Barragem dos Ingleses, até sair pela Ponte de Codes, perto do Km 376, 

encontrarás 222 caches que te permitem não só atravessar o concelho 

percorrendo a EN2 (caminho original pré IP3) mas também, conhecer 

muito bem este belo Concelho do Centro do País e as suas 3 freguesias. 

 

Vila de Rei recebeu foral de D. Dinis em 1285. O rio Zêzere e os vários 

locais onde podemos desfrutá-lo nas margens da grande Albufeira de 

Castelo de Bode como por exemplo a Aldeia e praia fluvial de 

Fernandaires, são pontos que poderás visitar 

no percurso da GeoArt. 

O Picoto da Melriça, vértice geodésico de 1ª 

ordem situado a 592m de altitude, é o Centro 

Geodésico de Portugal e oferece uma 

experiência única com 360º de vistas espectaculares sobre a região. 

Aqui existe também o Museu da Geodesia, uma sala de exposição 

temática, um pequeno auditório, loja de recordações e um bar. A não 

perder. 

 

O Penedo Furado, com seu conjunto de Piscinas naturais, passadiços, 

cascatas e trilhos é mais um dos locais onde as caches deste projecto te 

levarão. Poderás ainda visitar a aldeia de Xisto mais importante do 

Concelho, Água Formosa, a cerca de 10km do centro geodésico. 

A gastronomia da região apresenta-nos entre outros pratos, o Bacalhau 

à Vila de Rei, os Maranhos, o Bucho Recheado e a sopa de peixe. 

Para obteres o carimbo desta 

GeoArt terás de visitar a letterbox 

GC9VGAJ, que está localizada no 

largo igreja da Fundada, freguesia 

onde se inicia e termina o circuito 

(circular) das 222 caches que 

constituem a GeoArt.  

Esta GeoArt de Vila de Rei, é à 

data a maior de Portugal, tendo 

sido concebida à imagem do 

logotipo do projecto Geo Estrada 

EN2.  

O seu local de implantação, o 

concelho de Vila de Rei, é 

plenamente justificado pela sua 

condição geográfica uma vez que 

não só o centro geodésico de 

Portugal Continental se situa 

neste concelho, mas também o 

ponto médio da EN2 (algures no 

Km 369) está localizado por aqui. 

As caches do projecto, localizadas 

sobre a EN2 foram naturalmente 

integradas na GeoArt, mas esta é 

bastante mais que isso, 

proporcionando um passeio (em 

outras estradas) por grande parte 

deste belo concelho central do 

nosso país, e constitui uma marca 

indelével da condição de “estrada 

que nos liga” de Norte a Sul, pelo 

interior muitas vezes esquecido. 

Em suma, um ex-libris deste 

projecto, assim o esperamos. 
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Vila de Rei - Abrantes 
 Seguindo pela estrada antiga, que passa no Penedo 

Furado. 

 

Este troço, com início em Vila de Rei e término em Abrantes, tem uma 

extensão de 38Km e cerca de 60 caches por uma das zonas mais 

tranquilas de todo o percurso da EN2.  

De Vila de Rei a Abrantes há duas maneiras de fazer o caminho; a 

primeira é pela “nova N2” (o IP3) onde poderás andar mais depressa e 

conhecer o deserto de alcatrão… o IP3; a outra opção é seguir pela EN2 

(Estrada antiga) onde, para além de 

bonitas vistas, trânsito reduzido e os 

velhos marcos quilométricos, poderás 

ainda conhecer Vale de Grou, Pisão 

Cimeiro, Milreu, Penedo Furado, São 

Domingos, Brêscovo, Andreus e Sardoal; 

adicionalmente, as caches deste troço 

encontram-se nesta estrada, por isso… faz a tua escolha! 

 

“A caminho de Andreus, a estrada fica uma tira de alcatrão esquecida 

de pessoas e de carros. Pus o Requiem de Mozart alto para não ser 

apenas eu a ouvi-lo – mas os pinheiros e os fetos mantiveram-se 

indiferentes; só se comovem com o vento.”  
in LEVA-ME CONTIGO de Afonso Reis Cabral. 

 

Durante a colocação das caches acabámos por almoçar num pequeno 

café-restaurante em São Domingos; o Bernardino, com muitas 

referências à EN2 e ao importante 

Km 380 que por aqui se continua a 

“comemorar”. 

 

 

 

O Picoto da Melriça, vértice 

geodésico de 1ª ordem situado a 

592m de altitude, é o Centro 

Geodésico de Portugal e oferece 

uma experiência única com 360º 

de vistas espectaculares sobre a 

região.  

O início da sua construção 

remonta ao ano de 1802. 

Aqui existe também o Museu da 

Geodesia, uma sala de exposição 

temática, um pequeno auditório, 

loja de recordações e um bar 
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Abrantes - Ponte de Sôr 

Transição pró Sul 

 

Este é um pequeno troço com cerca de 31 Km. Inicia-se em Abrantes e 

termina em Ponte de Sôr.   

Atravessando o rio Tejo segue-se para Sul. Um percurso calmo passando 
pela Bemposta e com algumas transições entre os limites dos distritos 
de Santarém e Portalegre. 

Por tradição o distrito de Santarém é zona 
de gado bravo, o percurso leva-vos por 
herdades e lezírias, apreciem o passeio.  
 
Chegados a Ponte de Sôr recomenda-se um 
pequeno passeio pelo centro histórico onde 

encontra várias obras de street-art, e pela sua aprazível zona ribeirinha.  
 

 
Os monumentos de maior destaque desta cidade Alentejana são a Igreja 

Matriz de São Francisco de Assis, a Capela 
do Senhor das Almas de Galveias, e claro, 
não sendo um monumento, mas de 
considerar, a ponte sobre a ribeira de Sôr, 
se bem que não terá sido esta que lhe dá 
o nome. 

 
Gastronomia: Ponte de Sôr apresenta-nos o peixe do rio preparado de 

variadas formas ou os pratos de caça. Não esquecer as maravilhosas 

Migas de Espargos acompanhadas com carne de porco preto ou o 

Ensopado de Borrego e claro, estamos no Alentejo onde uma Açorda fica 

sempre bem. Para rematar, eis que chegam os doces com o Bolo de Mel, 

a Boleima de Ponte de Sôr ou a maravilhosa Tigelada. O difícil é escolher. 

Bom apetite! 

O Castelo, ou Fortaleza de 

Abrantes toma uma posição 

dominante numa colina sobre o 

rio Tejo. Algures no Séc. XII, após 

a conquista da povoação aos 

mouros por D. Afonso Henriques, 

que determinou a reconstrução 

das defesas da cidade. Sendo um 

local estratégico na defesa da 

chamada Linha do Tejo, al longo 

dos tempos estas defesas foram 

preservadas e melhoradas. Ligado 

á Ordem dos Templários sofreu 

múltiplas obras que lhe 

modificaram o traçado inicial 

românico do século XII ao atual 

aspecto gótico.  

Do original resta apenas a Torre 

de Menagem, a Porta de Armas e 

a arcaria que suporta o miradouro 

sobre a cidade. 
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Ponte de Sôr - Mora 
 do Alentejo ao Alentejo pela albufeira de Montargil 

 

Este troço inicia-se em Ponte de Sôr e termina em Mora; tem uma 

extensão de 43Km e cerca de 70 caches fazendo a verdadeira 

apresentação do grande Alentejo, dentro do qual vamos permanecer 

durante os próximos 250km da nossa EN2. 

Saindo de Ponte-de-Sôr passamos por Domingão e pela pitoresca 

Tramaga a merecer uma visita, encontrando depois o Aeródromo à 

nossa direita. A partir daqui entramos 

nos domínios da albufeira da Barragem 

de Montargil, onde encontramos 

praias, marinas, hotéis, campismo, 

desportos náuticos e muitos outros 

motivos de interesse. Na Vila de 

Montargil encontrarás vários locais onde poderás conhecer as delícias 

da gastronomia regional. 

Já no final da albufeira, a EN2 vira 

completamente à esquerda para a travessia 

do paredão da barragem despedindo-se 

definitivamente da última praia fluvial e das 

águas da ribeira de Sôr. 

 

O próximo motivo de interesse 

mais relevante na nossa viagem 

é o Fluviário de Mora que, 

indubitavelmente, merece uma 

visita. 

Logo depois chegamos ao final do nosso troço, Mora, vila tipicamente 

alentejana  tal como a sua gastronomia dominada por pratos de migas, 

que podem variar entre espargos, coentros, ovas, enchidos, couve-flor e 

tomate. 

 

A Barragem de Montargil, 

localizada em Montargil, Ponte de 

Sôr pertence à bacia hidrográfica 

do rio Tejo, e situa-se na ribeira de 

Sôr. Foi projectada em 1954 e 

ficou concluída no ano de 1958. 

 

A ponte representada no carimbo 

foi parcialmente submersa 

quando da construção da 

barragem, mas continua visível no 

local sendo um verdadeiro ex-

libris da albufeira de Montargil. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Migas_%C3%A0_alentejana
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Mora - Montemor-o-Novo 

Montados e Gado 

 

São cerca de 41 Km para ir de Mora a Montemor-o-Novo, passando por 

Brotas e pelo Ciborro. As paisagens são de um Portugal esquecido e 

desertificado, ainda assim, carregadas de beleza. 

Então a caminho, e logo, uma breve paragem na castiça aldeia de 

Brotas, para visitar o Santuário de Nossa Senhora de Brotas. 

Continuando, seguimos para o Ciborro, uma aldeia plena 

de simbolismo da EN2. Ponto de encontro dos muitos 

aventureiros maioritariamente os grupos de motards. 

Tempo para uma pausa, quem sabe, trocar dois dedos de 

conversa com algum outro visitante da EN2 e até deixar 

um registo da visita. 

Chegando a Montemor-o-Novo, no alto espreitam-nos as 

impressionantes ruínas do Castelo 

de Montemor onde, reza a história, 

terá sido ultimada a Travessia 

Marítima para a Índia de Vasco da 

Gama. Havendo tempo deixo 

referências a alguns pontos de 

interesse no castelo como Portas da 

Vila e de Santarém, o brasão manuelino da Casa da Guarda, as Torres 

da Má-Hora e do Relógio, o Convento de Nossa Senhora da Saudação, 

as Igrejas de São João Batista, Santa Maria do Bispo e São Tiago e o 

Paço dos Alcaides ou Paço Real, muita história muitos segredos 

guardam estas muralhas. 

Gastronomia: Se na passagem pelo Ciborro é hora de refeição, o 

borrego à Dona Ermelinda ou o Bacalhau à Infante podem ser boas 

opções. Seguindo mais para sul, os pratos de caça, as empadas e os 

enchidos, mas também os pratos de vitela e de borrego. A rematar vem 

a doçaria conventual e os tradicionais licores de poejo e de granito. Bom 

apetite! 

Ciborro – milestone da Estrada 

Nacional 2 ao quilómetro 500. 

Ponto de encontro para muitos 

que percorrem a mítica estrada 

Portuguesa. Seguramente um 

espaço de convívio onde se 

podem refrescar ou comer algum 

petisco. 

A cerca de um quilómetro a Este , 

vale a apena visitar a aprazível 

barragem da Atabueira onde é 

possível desfrutar de uma amena 

tarde e até praticar alguns 

desportos aquáticos. De qualquer 

forma o Geocaching vai-vos levar 

lá. 
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Montemor-o-Novo - Ferreira do Alentejo 
 rota dos 3 distritos – Évora, Setúbal e Beja 

 

O percurso tem 76 Km e cerca de 120 geocaches. É o único que se 

estende por três Distritos, com o de Setúbal a vir do Atlântico até meio 

do Alentejo a dar um ar de sua graça; com bom tempo, consegue 

mesmo avistar-se a Serra da Arrábida em alguns pontos do percurso! 

O percurso inicia-se em Montemor-o-Novo cujo 

Castelo já terás visitado, e vai-se embrenhando 

cada vez mais no Alentejo até acabar por entrar 

no Distrito de Beja, um dos mais quentes do país. 

Indispensável referir a bela e importante Gruta 

do Escoural, perto de Santiago do Escoural, 

atravessada pela EN2. 

 

Encontramos depois as típicas e pacatas 

vilas Alentejanas de Alcáçovas e do Torrão 

onde naturalmente nos poderemos deliciar 

mais uma vez com os seus pratos de carne e 

doces, como é o caso da sericaia, aqui 

representada. 

Mais adiante Odivelas, e bem perto, a bela 

albufeira da barragem da ribeira de Odivelas, 

onde poderás tomar um banho, passear de 

caiaque ou até procurar algumas caches… 

Finalmente chegamos à vila de Ferreira do 

Alentejo, com a sua rica história e 

gastronomia. À entrada, o belo monumento à 

ferreira, que lhe deu o nome. 

 

Se planeias uma visita à Gruta do Escoural, terás que marcar no dia anterior para o 

Centro Interpretativo da Gruta, Rua Dr. Magalhães Lima, Escoural; telefone 

266 857 000.  

Usada desde o Paleolítico médio, 

há 50.000 anos, a gruta do 

Escoural foi descoberta em 1963 

durante actividades de 

prospecção mineira. Classificada 

como património Nacional 

constitui-se principalmente como 

um Santuário de Arte Rupestre do 

Paleolítico e também uma 

Necrópole do Neolítico. 
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Ferreira do Alentejo - Aljustrel 

A Riqueza das Minas 

 

Continuamos rumo ao Sul, saindo de Ferreira do Alentejo são só cerca 

de 25 Km até Aljustrel. No trajeto, uma paragem em Ervidel. 

Ervidel tem para oferecer a sua bela Igreja Matriz e bem perto a 

Albufeira da Barragem do Roxo. 

Rumando ao Sul, o montado alentejano 

ladeia a estrada que nos leva a Aljustrel 

onde nos espera a Igreja Matriz de São 

Salvador onde pode aceitar o desafio de 

subir o escadório até à altaneira Ermida 

de Santa Maria do Castelo  e ao que 

resta das ruínas do castelo (ou, ir de 

carro). Aljustrel é terra de antigos 

mineiros, já na era romana, era 

conhecida como Metallum Vispascencis, 

onde obtinham cobre e prata. Ao longo 

to tempo a exploração das minas foi 

alterada procurando-se extrair das pirites muitos dos seus derivados. Ao 

que parece o interesse por estas minas já não existe mas fica a história 

de muitos séculos que pode ser visitado no Parque Mineiro de Aljustrel. 

Gastronomia: a gastronomia sul-alentejana foi condicionada pela 

escassez de meios, a sua base é bom pão, a água e os temperos que dão 

origem a pratos típicos como o Gaspacho, as Açordas e as Migas, os 

cozidos de grão ou feijão e os ensopados. Se ainda houver espaço para 

uns docinhos, vale sempre ver a carta. Bom apetite! 

Capela do Calvário, também é 

conhecida como Capela de Santa 

Maria Madalena ou Igreja das 

Pedras tem uma construção 

circular e uma campânula coberta 

com um lanternim. 

Construída no Século XVII 

apresenta no seu interior e 

exterior uma decoração por 

pedras irregulares salientes cujo 

propósito é representar o 

sofrimento de Cristo na Via Sacra, 

mas também podem representar 

a mulher adúltera, na figura de 

Maria Madalena que foi salva de 

ser apedrejada pelo Salvador. 

Curiosamente este templo já foi 

deslocado para vários pontos da 

vila, tendo sido reerguida no local 

actual nos finais do Séc. XIX. 
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Aljustrel – Castro Verde 
 Do Alentejo ao Alentejo pela Faixa Piritosa Ibérica 

 

Este troço estende-se por 22 km e poderás encontrar cerca de 40 caches 

ao longo de um percurso onde abundam a planura e a calma da 

paisagem Alentejana, entrecortadas por 

vestígios de desenvolvimento industrial 

meio adormecidos, como são os casos de 

diversos complexos mineiros agora 

desactivados. 

Aqui poderás deixar-te levar pela calmaria da estrada de longas rectas 

planas, bordejada de não menos planos campos de pasto e montado 

quase infinitos.  

As cegonhas são omnipresentes, ora no seu 

voo descansado, ora procurando comida 

pelos pastos, ou ainda cuidando das suas 

crias nos seus “apartamentos” em postes 

de electricidade ou velhos eucaliptos.  

Em Castro Verde, no coração do Campo Branco, há muito tempo que o 

Cante marca a cadência da vida. A luz é a mesma, mas os dias são 

outros. O cante agarrou-se ao branco das casas, à rasura da paisagem, 

à verticalidade das azinheiras e dos homens.  

 
Cante Alentejano, Património Imaterial da Humanidade UNESCO desde 2014 

Se outrora teve uma forte ligação ao trabalho, agora é uma catedral de 

convívio, de encontro, um espaço de afirmação cultural, de identidade 

e de salvaguarda da memória. 

A zona que atravessamos possui 

algumas instalações industriais 

mineiras já desactivadas, com 

imenso património móvel e 

imóvel, de arqueologia clássica e 

industrial, com elevado valor 

histórico e patrimonial que já não 

existe em mais nenhuma mina da 

Faixa Piritosa Ibérica. 

O património móvel está 

representado por alguns 

materiais de arqueologia 

industrial dispersos pelo couto 

mineiro como por exemplo a 

“Casa do Produrador” a 

“cementação dos algares” e a das 

pedras brancas, as Centrais 

Eléctrica e de Compressores, a 

“chaminé da Transtagana”, o 

“Chapéu de Ferro” os Escoriais e a 

Oficina Metalúrgica romanos, os 

diversos Malacates (ver carimbo) 

as Teleiras e as Toldas. 
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Castro Verde, Almodôvar 

Planícies Alentejanas 

 

São cerca de 21 Km para ir de Castro Verde a Almodôvar.  

Entre estas duas vilas, só encontramos o Rosário. É assim o Sul interior, 

quilómetros de searas com alguns sobreiros ou azinheiras. Criação de 

gado aqui e ali e poucas “gentes”. O fluxo de transito hoje feito pelas 

auto-estradas, levaram a pouco e pouco á desertificação destas vilas e 

aldeias ao longo da EN2. 

Chegando a Almodôvar, esta é a última paragem por terras alentejanas 

na Estrada Nacional 2. Entre os vários locais merecedores de visita em 

Almodôvar destacamos o belo 

Convento de Nossa Senhora da 

Conceição, a imponente Igreja 

Matriz,  a secular Ponte Medieval  

sobre a Ribeira de Cobres e o curioso 

Museu da Escrita do Sudoeste 

Almodôvar (MESA).  

Mas as suas rotundas que se transformaram em 

locais de exposição de arte, merecem uma visita. 

 

 

 

 

 

 

Gastronomia: aqui impera o ensopado de borrego, a sopa de lebre e a 

açorda de perdiz. Na sua maioria estes pratos que necessitam 

encomenda antecipada. Quando chegamos ás sobremesas, é nos 

apresentado o bolo de gila ou de mel, os nogados ou os pasteis de 

requeijão. De comer e chorar por mais. Bom apetite! 

Planícies Alentejanas seguem o 

viajante por quilómetro de 

estrada ondulante num sobe e 

desce de pequenos montes com o 

montado e as searas a ladear o 

percurso. Poder-se-á considerar 

que as Planícies Alentejanas são 

delimitadas a Sul pelos maciços 

das serras de Monchique e do 

Caldeirão, quanto ao Norte, as 

planícies começam a surgir a sul 

do rio Tejo e a Este será a serra de 

Monfurado que lhe delimita a 

área. 
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Almodôvar, São Brás de Alportel 
 do Alentejo ao Algarve pela Serra do Caldeirão 

 

O percurso tem 59 Km e cerca de 110 caches. Este é sem dúvida um dos 

troços mais relevantes da EN2, tendo sido o primeiro a ser classificado 

como “estrada património” e estando assim protegido de 

“modernizações” que o poderiam descaracterizar.  

Transporta-nos de Almodôvar a São 

Brás de Alportel em 3 fases 

distintas; a primeira ligando o 

Alentejo ao Algarve, a segunda 

proporcionando a travessia da 

Serra do Caldeirão com a sua 

“tortura” de curvas e vistas magníficas e por fim, numa terceira fase, 

descendo da serra, a chegada à maravilhosa costa Sul de Portugal. 

No Ameixial logo após a fonte da Seiceira, banho fresco no Verão, parei 

para um pão com presunto e acabei a comprar uns ímanes da EN2 bem 

engraçados na Central da Serra (N 37 21.887 W 007 57.852)  

Conforme vamos subindo a Serra 

do Caldeirão com as suas curvas 

intermináveis, vamos também 

encontrando inúmeros pontos de 

interesse com destaque para 

locais onde as vistas privilegiadas 

fazem as delícias do viajante e proporcionam momentos fantásticos.  

Em plena Serra encontramos a Cortelha e o Barranco do Velho 

(concelho de Loulé) onde se pode comer e dormir. No meu caso optei 

por Jantar umas deliciosas “migas de caça” e dormir na Tia Bia, Barranco 

do Velho. 

Já no sopé da Serra começamos a sentir a 

proximidade do “mar do Sul” e vamos 

sendo brindados com os episódios de 

nostalgia que a EN2 sempre nos trás. 

 

A travessia da Serra do Caldeirão é 

para muitos, especialmente os 

motociclistas, a verdadeira “piéce 

de resistance” da EN2 

proporcionando uma fantástica 

forma de nos aproximarmos do 

final desta grande aventura. 

As pessoas da zona garantem que 

as curvas do Caldeirão são 365, 

mas a verdade é que ninguém nos 

disse que as contou… apenas 

sabemos que são 365. 

O carimbo, está lá para o meio! 
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São Brás de Alportel, Faro 

Casa brancas com terraço 

 

Já só faltam cerca de 16 Km, saindo de São Brás de Alportel a viagem 

até Faro é sempre a descer. Estamos na reta final. As casas brancas com 

os seus terraços transportam-nos para um outro Portugal. 

Chegados a Faro, e depois da fotografia da praxe junto à Rotunda dos 

738 Km da Estrada Nacional 2 (o último marco da EN2), não se esqueça 

que ainda há uns adicionais 500 metros até poder afirmar que percorreu 

a Estrada nacional 2.  

Em Faro, o turismo que procura o calor do 

Verão ou a amenidade dos Invernos cruza-se 

num vai-e-vem com os nativos. Também aqui, 

é ponto de encontro de muitos aventureiros da 

EN2 que nos bares locais ou restaurantes 

celebram o fim da sua aventura na icónica EN2.  

Mas em Faro há pontos de interesse para todos os gostos. Na sua 

história ficam os monumentos como a Sé Catedral de Faro, a Praça D. 

Afonso III, o Arco da Vila, o Arco do 

Repouso, a Igreja de São Pedro, a Igreja do 

Carmo e a Capela dos Ossos de Faro. 

Espreitar a Marina de Faro é também algo 

a não perder. 

Gastronomia: com influências romanas e árabes, a gastronomia do 

Algarve, se bem que com fortes pratos do campo, apresenta-se mais rica 

nos sabores do mar. A lista é longa, portanto fica somente um 

saborzinho para aguçar o apetite. Pode começar por um arroz de 

lingueirão ali da Ria de Formosa, ou por uma Carne de Porco com 

Ameijoas? sem esquecer as Lulas Recheadas á Algarvia e os bifes de 

Atum ou a Canja de Conquilhas, são também opções a não perder. 

Quando chegamos às sobremesas, o figo e amêndoa são reis como os 

“Queijinhos” de Figo e Amêndoa ou a massa de amêndoa, mas também 

o Bolo Mimoso, os Folares o Pudim de Laranja e, claro, os Dom Rodrigos. 

Bom apetite! 

Faro o final do percurso mítico 

que ao longo de 11 distritos, 35 

municípios, 11 serras e 13 rios 

acumula os 738.5 Km do percurso. 
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