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Praias fluviais da Região

Praia Fluvial
dos Palheiros e Zorro

É na aldeia de Ana de Aviz, no concelho de Figueiró dos Vinhos que está localizada a Praia 
Fluvial Ana de Aviz. Com uma represa que sustém a água da ribeira e forma um local de ambiente 
aprazível para tomar banho e desfrutar do sol, ela é reconhecida a nível nacional pelas suas condições 
excepcionais. Possui uma zona baixa com meio metro de profundidade e uma zona mais profunda 
com 1,50 metros. É visível a nitidez da água sendo possível ver o seu fundo e em toda a sua volta é 
dotada de um relvado. Além de possuir bons acessos também dispõe de infraestruturas para pes-
soas com mobilidade reduzida. Possui casas de banho, parque de merendas inserido no areal com 
churrasqueiras, um bar com esplanada, chuveiros, parque de estacionamento e uma fonte.  É ainda 
um local de diversão e lazer, que conta com várias actividades, tais como: BTT, escalada, desportos 
náuticos, pista de pesca desportiva e alguns percursos pedestres. 

Praia Fluvial Ana de Aviz

A Praia Fluvial de Palheiros e Zorro, situada na freguesia de Torres do Mondego, concelho de 
Coimbra é uma das mais importantes da região. Localizada na margem esquerda do Mondego e a uns 
escassos 15 quilómetros do centro da cidade, é constituída por um areal espaçoso, infra-estruturas de 
apoio como um bar, grelhadores, um campo de jogos e também parque de merendas. Possui ainda 
uma ponte sobre o rio que permite aos veraneantes acederem pelas duas margens, seja a pé ou mesmo 
de bicicleta A qualidade da água e a segurança do local fazem desta um local ímpar na região. A praia 
conta com os galardões de Bandeira Azul e Praia Acessível e é possível praticar uma série de actividades 
náuticas. Outros pontos de interesse são os trilhos pedonais cuja beleza e variedade de fauna e flora 
são factores diferenciadores. O Percurso Interpretativo da Mata Nacional de Vale de Canas, a Mata 
Nacional de Vale de Canas / Praia Fluvial de Palheiros-Zorro e o Percurso Pedestre Ribeirinho são 
adequados para quem gosta da natureza. 

O calor parece ter vindo mesmo 
para ficar e o melhor para com-
bater as altas temperaturas é es-

tar dentro de água ou debaixo de uma 
bela sombra. Na região Centro não fal-
tam opções para ir dar uns refrescantes 
banhos. A região está bem servida de 
zonas balneares fluviais que preenche 

recantos escondidos, moldados (quase) 
só pela natureza. Desde as mais mo-
destas, com espaço limitado a pouco 
mais de uma centena de veraneantes, 
às maiores com grandes areais e infra-
-estruturas de apoio que permitem um 
tempo bem passado, em todos os con-
celhos da região há um recanto escondi-

do. As águas podem até ser  frias, mas a 
oferta de paisagens e serviços presentes 
nestas praias compensa a sensação tér-
mica debaixo de água. Bares de apoio, 
casas-de-banho, actividades náuticas, 
zonas de relvado e para piqueniques, 
areais, piscinas infantis, praticamente 
todas têm comodidades para os banhis-

tas poderem usufruir das suas férias 
com tudo a que têm direito. A grande 
maioria destas praias fluviais são clas-
sificadas com a Bandeira Azul e com 
selo de ‘Praia Acessível’, o que atesta a 
qualidade da sua água e da zona envol-
vente, obrigando-as, inclusive, a serem 
vigiadas.

...do Alva ao Mondego a natureza
e o progresso em harmonia...

Praia Fluvial do Vimieiro
Localizada na mar-

gem direita do Rio Alva, 
em São Pedro de Alva, 
Penacova, a Praia Fluvial 
do Vimieiro é um recanto natural propício para os dias mais quentes do Verão. Com uma média 
das temperaturas da água registadas durante a época balnear de 15º C, esta praia fluvial é o destino 
para muitas pessoas que procuram um ambiente fresco e sossegado. A praia, cujo envolvente é um 
núcleo rural, beneficia de um conjunto de equipamentos e infra-estruturas que complementam o 
espaço natural. Reconhecida com bandeira azul, pela sexta vez consecutiva, bandeira praia acessível, 
bandeira qualidade de ouro e bandeira aldeias de Xisto. Dotado de um bar/restaurante de apoio 
e alguns alojamentos locais de estilo rural, o espaço contém ainda uma roda de moinho de água 
com a respectiva moagem tornando-se um local ideal para reviver as tradições de antigamente 
enquanto se banha nas águas cristalinas do Rio Alva. Para além disso dispõe de dois parques de 
merendas, um ao lado da zona fluvial e outro junto do estacionamento, com mesas de madeira e 
churrasqueira, tendo também sanitários com chuveiros, dois parques de estacionamento gratui-
tos, com capacidade para cerca de noventa viaturas ligeiras e três 
autocarros, zona de saltos para a água, plataforma flutuante sobre 
o espelho de água, entre outras infra-estruturas.

Praia Fluvial da Louçainha

“Escondida” entre a Serra do Espinhal, em Penela, a praia fluvial da Louçainha é uma das pérolas do concelho e um dos locais mais 
aprazíveis para um descanso absoluto. Classificada com Bandeira Azul e como Praia Acessível, esta beleza natural é banhada pela ribeira da 
Azenha e este ano conta com espaço para mais de uma centena de banhistas, estando acauteladas todas as medidas exigidas pelas autorida-
des de saúde em relação à covid-19. A praia é vigiada, conta com um bar (com serviço de esplanada), uma zona de merendas e uma outra 
de relvado, com chapéus de sol com o devido distanciamento. No espaço há uma “piscina” reservada às crianças e outra para adultos, com 

uma prancha de mergulho. Mas, no percuso até chegar à Louçainha há tanto 
para ver e desfrutar. Desde logo o Chafariz do Espinhal, a conhecida Pedra 
da Ferida ou os miradouros do Monte do Calvário e da Serra de Santa Maria, 
sem esquecer o Parque Verde da Quinta da Cerca. 

Um dos locais naturais mais aprazíveis do concelho de Penela!

Praia Fluvial da Bogueira
Se procura um am-

biente de pura natureza, 
com um ambiente tran-
quilo e familiar, a Praia 
Fluvial da Bogueira é 
uma óptima opção. Si-
tuada na aldeia Casal de 
Ermio, no concelho da 
Lousã, esta praia está junto ao Rio Ceira, que corre desde a Serra do Açor, onde conflui com 
o rio Mondego, e faz parte da rede de praias fluviais das Aldeias do Xisto. A sua paisagem é 
considerada deslumbrante e é possível usufruir da natureza em total segurança e repouso. A 
Praia, que é galardoada com o prémio de Praia Acessível-Praia para Todos e Bandeira Azul, 

recebeu este ano a bandeira de galardão de Qualidade 
de ouro. O espaço possui uma infraestrutura de equi-
pamentos de apoio muito completa, desde bar-espla-
nada, relvado, embarcações para alugar, incluindo até 
campo de jogos, mesas de piquenique e piscina fluvial 
para as crianças. É considerada uma praia segura 
que tem sempre presente dois nadadores-salvadores.
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