
É com grande prazer que nos 

associamos ao escritório Sónia 

Soares - contabilidade e seguros 

neste seu 15º aniversário numa 

caminhada que tem vários 

méritos.

Por um lado, e essa dá-me 

particular satisfação, porque 

essa caminhada é feita da Rota 

do Rey, um percurso que a 

associação Figueiredo de Rey 

implementou por ocasião dos 

500 anos do Foral de Figueiredo e Bemposta e que tem como 

principal objectivo levar as pessoas a percorrer alguns dos 

principais pontos da história do Pinheiro da Bemposta.

Depois porque neste aniversário, o escritório Sónia Soares 

resolveu dar-lhe um cariz solidário canalizando uma verba 

por inscrito para o Instituto Português de Oncologia indo 

também ao encontro de uma iniciativa que a associação que 

presido organiza todos os anos.

Por último, e não menos importante , porque consegue de 

uma forma agradável pôr largas dezenas de pessoas a 

praticar actividade física num ambiente de salutar convívio e 

boa disposição.

Resta-me desejar a todos uma excelente caminhada 

usufruindo da beleza natural e da riqueza patrimonial com 

que ao longo de todo o trajecto é possível contactar.

À empresa organizadora, à sua principal responsável e 

também às suas colaboradoras desejo, em nome da 

associação Figueiredo de Rey, as maiores felicidades na 

certeza de que será possível continuar por muitos anos a 

contar com a mesma disponibilidade para as causas sociais.

Muito obrigado

Tiago Sousa
Presidente da Associação Figueiredo de Rey
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ROTA DO REY

O percurso

Daqui o percurso prossegue pela Rua do 

Do escritório «Sónia Soares» a caminhada segue 
em direcção ao largo do Cruzeiro, onde se 
encontra o maior interesse do património 
construído na freguesia, Monumento Nacional, 
datado de 1604, com restauros posteriores. Por 
trás do cruzeiro, existe uma interessante Casa de 
Brasileiro do século XVIII. Nessa zona também se 
encontra a setecentista Casa dos Arcos.
No largo do Cruzeiro vira-se à direita para a Rua 
Padre José Maria de Sousa até à Igreja Matriz, 
uma espaçosa construção de finais do século XVII 
e princípios do século XVIII, da invocação de S. 
Paio é um dos mais imponentes edifícios da região. 
A Rua Monsenhor Albino Soares de Pinho e a Rua 
da Mata são as seguintes no percurso que segue 
para o  lugar de Figueiredo pela Rua do Paço,até 
ao Largo de S. Luí, local onde habituaçlmente tem 
início esta Rota do Rey.

a Rua Prof. Maria José Xavier Pinto. Prestes a 
chegar à Rua da Banda de Música, encontramos o 
Cruzeirinho e seguindo pela mesma encontramos 
várias “casas senhoriais” até que atingimos o 
edifício recentemente restaurado da Sociedade 
Musical Harmonia Pinheirense, instituição 
centenária e da maior relevância para a freguesia.
Seguidamente atravessa-se a N-224 pela ponte 
pedonal situada perto do posto dos correios e antes 
de se seguir pela Rua do Pinheiro, antiga estrada 
real, no lugar da Areosa em direção à escola 
primária projetada por Adães Bermudes, é possível 
observar-se um cruzeiro situado à saída da ponte.
Prossegue-se pela estrada real em direção à Fonte 
da Bemposta tendo a meio do caminho à direita uma 
calçada romana (a Rua Mouzinho da Silveira). 
Sobe-se pela escadaria da Fonte da Bemposta, 
passando pelos seus lavadouros para entrar 
diretamente no coração da zona histórica do 
Pinheiro, sendo aí possível observar de ambos os 
lados da estrada casas senhoriais, algumas delas 
mesmo brasonadas.
Chega-se pois aos Paços do Concelho, que dão 
nome à rua, e à antiga cadeia, seguindo em direção 
a sul, no sentido dos CAMINHOS DE FÁTIMA e 
contrários aos CAMINHOS DE SANTIAGO que 
também por lá passam, como se verifica pela 
marcação tradicional das setas azuis e amarelas 
respetivamente. Está-se pois no Largo do 
Pelourinho, que ostenta um pelourinho de estilo 
manuelino de meados do século XVI e que foi 
declarado imóvel de Interesse Público. Passa-se 
pela capela de S. Sebastião e segue-se pela Rua D. 
Manuel I até ao Largo da Malha, uma zona de lazer e 
convívio.
Volta-se pois à Rua do Pinheiro desta feita em 
sentido oposto, seguindo pelo passeio da N-224 até 
à Rua Cimo da Fonte que dá acesso ao Parque 
Natural de Falcos, onde serão cantados os 
parabéns ao escritório «Sónia Soares»
Depois de assinalado o 15º aniversário os 
caminhantes podem retornar à N-224 pelo mesmo 
percurso, atravessando-a pela ponte pedonal que 
liga à Rua Dr. José Marques, seguindo pela mesma 
até à Rua Padre Bernardo Xavier Coutinho, 
passando pela Escola Básica Dr. José Pereira 
Tavares até ao ponto de partida.

Campinho, até ao cruzamento com a Rua Fonte 
dos Namorados, aí viramos à direita e seguimos 
até à fonte dos namorados. Lá é possível 
descansar um pouco e desfrutar um pouco da 
sombra, podendo contemplar-se a natureza e as 
mudanças que a agricultura introduz na 
paisagem, dado que a represa que é abastecida 
pela fonte permitiu o desenvolvimento de terras 
de cultivo em seu redor. Na zona é frequente o 
avistamento de aves das mais variadas 
espécies, importando destacar o imponente voo 
das aves de rapina.
Prosseguindo, atinge-se a Rua das Almas 
Cerqueiras, onde se encontra uma pequena 
ermida em honra de S. Antão e de onde é possível 
ter uma panorâmica sobre os lados sul e este do 
povoado de Figueiredo. Atravessando-se a 
centenária Linha do Vale do Vouga, entra-se na 
Rua das Cavadas, virando depois à esquerda para 

 Rota do Rey:

FICHA TÉCNICA 

Nome percurso: Rota do Rey

Ponto de partida excepcional: escritório Sónia Soares

Ponto de passagem: Parque Natural de Falcos

Ponto de chegada: Largo do cruzeiro, Pinheiro da 

Bemposta - Oliveira de Azeméis

Distância (Km): 8,27

Altitude máxima (m): 284

Altitude mínima (m): 174

Grau de dificuldade: Média


