VILA DE REI

Água Formosa
Esta é uma aldeia que vive de esperança. Tem apenas
quatro habitantes residentes, mas a estes estão
prestes a juntar-se mais quatro. Vieram atraídos
pelo som da água a correr na Ribeira das Galegas.
Pela sincera simpatia dos vizinhos. Pelo caminho
calcetado que conduz à fonte de água puríssima,
um antídoto para o calor que também mata a
sede de descanso.
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De Norte e de Sul
Pela A1 até à saída 7, na direcção Torres
Novas, Abrantes; seguir pela A23 até à
saída 10, na direcção Abrantes Norte,
Vila de Rei; nas rotundas seguir pela
N2, direcção Vila de Rei; após o km
374 da EN 2, virar à direita (cf. placa),
e seguir na direcção Vilar Chão, Água
Formosa, até chegar à Lousa (2,2 km);
na Lousa, virar à esquerda na direcção
Água Formosa (cf. placa) e seguir até
placa indicativa de Água Formosa (1,2
km); seguir pela direita, até à povoação
(0,7 km).

chegar à Lousa (2,2 km); na Lousa, virar
à esquerda na direcção Água Formosa
(cf. placa) e seguir até placa indicativa
de Água Formosa (1,2 km); seguir pela
direita, até à povoação (0,7 km).

De Espanha (Vilar Formoso)
Seguir o IP5, sair em direcção à A23;
seguir pela A23 até à saída 10, na
direcção Abrantes Norte, Vila de Rei;
na rotunda, seguir na direcção Vila de
Rei, pela N2; após o km 374 da EN 2,
virar à direita (cf. placa), e seguir na
direcção Vilar Chão, Água Formosa, até

De Vila de Rei
Segue na direcção de Abrantes, pela N2,
até encontrar a placa para Água Formosa
(3,1 km); segue até Quinta das Laranjeiras (2,2 km); vira à direita, e segue pelo
CM 1273, até encontrar placa para Água
Formosa (3,5 km); segue até a povoação
(1,4 km).
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Contactos úteis
Posto de Turismo de Vila de Rei
Tel: (+351)274 898 749
Junta de Freguesia de Vila de Rei
Tel: (+351) 274 898 457
ADXTUR - Centro Dinamizador
das Aldeias do Xisto
Tel: (+351) 275 647 700
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VILA DE REI

Água Formosa
Passeio na aldeia
Ponte Pedonal

Fonte

Uma das obras mais queridas dos
habitantes de Água Formosa é a
recuperação da ponte pedonal, a
única ligação entre os dois lugares
da povoação, sobre a Ribeira da
Galega. A passagem já havia sofrido uma derrocada na década de
1930, quando uma cheia provocou
o aluimento dos muros de xisto que
a suportavam. Embora recuperados
na altura pela população local, as
mazelas deixadas pela cheia, associadas ao abandono das hortas,
provocaram a crescente degradação
daquela passagem. Só agora se pode
voltar a atravessar com garantias de
segurança e a recuperar as rotinas e
os itinerários tradicionais percorridos
pela população local.

Antigamente, ao final do dia, a fonte
era ponto de encontro da população
e pretexto para o convívio entre os
jovens. As mulheres carregavam à
cabeça pesados cântaros de barro
cheios da deliciosa água até suas
casas. Aos homens cabia a tarefa de
levar os animais de carga (burros e
mulas) para saciarem a sede numa
pia de pedra granítica, propositadamente lá colocada. Era também lugar
de namoros e de bailaricos ao som
da gaita-de-beiços ou da concertina,
que traziam alegria a Água Formosa.

