
LOCALIZAÇÃO 

O Parque Permanente do Bonito está englobado na Reserva do Bonito no Entroncamento. 

O concelho do Entroncamento está situado no Vale do Tejo - bem no centro do País. Localizado a 120Km de 
Lisboa, a 118Km de Coimbra, 43Km de Santarém, a 39Km de Fátima, a 110Km de Castelo Branco, a 139Km 
Valencia de Alcantara (Espanha) e apenas a 2,5 Km da margem direita do Rio Tejo. 

A sua situação geográfica permite-lhe fácil acesso quer por rede rodoviária, quer por rede ferroviária. Fazendo 
jus ao seu nome, Entroncamento, cruzam-se aqui linhas ferroviárias vindas de diversos pontos do País. E por cá 
passam também vias estruturantes da rede rodoviária nacional, como sejam a A23 e o IC3, bem como a N3. Bem 
perto, a cerca 12Km via A23, está a A1. 

O melhor percurso rodoviário, vindo de Lisboa ou Porto é pela A1, saindo no nó de Torres Novas e seguindo pela 
A23 em direcção ao Entroncamento.  

© Município do Entroncamento 

 

COMO CHEGAR 

De Carro 

O melhor percurso rodoviário, vindo de Lisboa ou Porto é pela A1, saindo no nó de Torres Novas e seguindo pela 
A23 em direcção ao Entroncamento, saindo na saída que diz "Entroncamento Norte". Se vierem do lado de 
Abrantes, Beiras ou Alto Alentejo, pela A23 devem também sair ai. 

Uma vez saídos da A23, seguem na direção do Entroncamento. Alguns metros mais á frente irão encontrar uma 
primeira rotunda. Continuando em frente encontram mais uma rotunda. Aqui tomem atenção, pois vão ter sair 
na última saída da rotunda, na direção do "Bonito" ou "Piscinas". 

Seguem sempre em frente até ao fim dessa estrada. No final tem à vossa frente o campo de futebol relvado. 
Neste ponto viram para a esquerda e seguem as placas indicadoras "Piscinas". Vão encontrar um rotunda e 
seguem em frente, ate encontrarem uma placa que diz Parque Permanente - ver foto 

De Comboio 

Este é o método mais utilizado e é um das pontos fortes do Parque. Para virem acampar não necessitam de usar 
o automóvel. É verdade, o Parque fica a somente 15 minutos a pé da estação da CP. É um percurso por dentro da 
Cidade, podendo ser efetuado de dia ou de noite sempre com grande segurança. 

De Lisboa ou do Porto, existem comboios para o Entroncamento a quase todas as horas, embora durante o fim-
de-semana, estes sejam menos regulares. 

Sendo assim ao chegarem á estação do Entroncamento, o melhor método é perguntarem qual o melhor caminho 
para o "Bonito". O Bonito é a zona de reserva onde está inserido o nosso Parque. Não existe ninguem na Cidade 
que não saiba onde fica. 

Mesmo assim cá vai a explicação: 

 

 



Ao sair da estação voltar á vossa esquerda (têm logo ai taxis, e autocarro caso necessitem). Seguir sempre em 
frente até encontrarem uma escadaria, que faz a travessia inferior da linha de comboios.

 
Usando a mesma, estão do outro lado da linha (devem usar a rampa para saírem e não a escadaria)

Seguem então sempre ao lado da linha de comboio. Vão passar pela sede do 542

  



Passam pelo campo de basquete e parque radical, e logo a seguir a este viram a esquerda

Logo a seguir, vão encontrar uma rotunda. Nessa rotunda viram á direita.

Seguem a avenida na direção dos campos de futebol, que ficam á vossa direita .

No fim da avenida vão dar novamente a uma rotunda. 



Aqui podem optar por duas vias dependendo se vem a pé ou de carro ou dependendo da hora - ver mapa abaixo 

 


