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Em Maio de 1991, foi criada a ADRUSE – Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela, com o 
desígnio da promoção, apoio e realização de um aproveitamento mais racional das potencialidades endógenas do 
território, tendo em vista o desenvolvimento rural e a melhoria das condições de vida das populações. Esta organização 

2integra 5 concelhos num total 69 freguesias, com uma área de 1237 km , onde residem aproximadamente 55000 
pessoas.

A região é dominada pelo rio Mondego e pela magnitude da Serra da Estrela, a montanha mais alta de 
Portugal continental, aproximadamente 2000 metros de altitude, considerada a fronteira natural entre o norte e o sul 
de Portugal. As influências continentais e atlânticas refletem-se na vegetação e nos diferentes usos do solo.

Para além da natureza e das sublimes paisagens, 
outros atrativos fazem a união deste território. O artesanato, 
as tradições, os produtos locais, as épocas festivas, os 
saberes e sabores ancestrais que fazem a memória de um 
povo, a identidade e a autenticidade da Serra.

É nesta Serra que os concelhos que integram a 
ADRUSE, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, 
Manteigas e Seia, oferecem visitas e sensações únicas a 
serem vividas por todos os que gostam de partilhar a 
natureza, a cultura, a gastronomia e tudo o mais que a Serra 
pode oferecer. Aceite o convite e venha conhecer os 
caminhos de um Portugal Interior…

VIVA E SABOREIE A SERRA DA ESTRELA
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Quem entra em Portugal, pela fronteira de Vilar Formoso, através da A25 (autoestrada das Beiras Litoral e 
Interior), percorre, aproximadamente, 60 km e avista o casario da vila de Celorico da Beira, de onde ressaltam as 
muralhas do seu Castelo que nos convidam a uma primeira paragem, naquele que é o concelho mais a norte da Serra 
da Estrela.

2Com uma população de 7693 habitantes, distribuída por 16 freguesias num total de 249,93km , situado no 
maciço montanhoso da Serra da Estrela, com 50% do seu território integrado na área protegida do Parque Natural da 
Serra da Estrela, este é um concelho de características rurais, onde o Rio Mondego marcou a história e a sua evolução.

Do património histórico ressaltam os Castelos de Celorico da Beira e Linhares da Beira, aldeia que integra a 
rota das Aldeias Históricas de Portugal, e que tem uma das fortificações medievais mais importantes da Beira Interior.

Bem localizado em termos de acessibilidades, este concelho é servido pela A25, que liga Aveiro à fronteira de 
Espanha, pelo IP2, que faz a ligação do norte ao sul do país pelo seu interior, e pelas EN102, ligação ao concelho de 
Trancoso, EN16, que o liga a Fornos de Algodres, e EN17, que faz a ligação a Coimbra, unindo, ainda, os concelhos de 
Celorico da Beira e Gouveia. Este território é também servido pela via ferroviária, sendo Celorico Gare uma das 
estações da Linha da Beira Alta dos caminhos-de-ferro.

Berço do aviador Sacadura Cabral, que juntamente com Gago Coutinho fez a primeira travessia aérea do 
Atlântico Sul, a vila de Celorico da Beira é dominada pelo seu Castelo…

CELORICO DA BEIRA
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Património Construído

Começando o nosso percurso pelo centro histórico da vila, o Castelo de estilo romântico-gótico, cuja 
fundação remonta aos séculos XII/XIII, é considerado a sala de visitas do concelho. Não muito longe daqui, o edifício 
majestoso da Igreja de Santa Maria, classificado como monumento nacional, construído em granito e com um portal 
renascentista, enquadrado por duas colunas jónicas, convida a uma visita onde podem ser 
apreciadas a talha dourada do altar-mor, as pinturas do teto e os azulejos das paredes interiores.

Para os apreciadores de arte sacra, vale a pena a visita à Igreja da Misericórdia, de 
fundação românica com um retábulo de talha barroca e pinturas interessantes na capela-mor.
Continuando a nossa visita pelo centro histórico da vila, a Torre do Relógio é outro dos 
monumentos valiosos do património celoricense que vale a pena admirar.

Ainda por aqui, no Largo de Santa Maria, o Solar do Queijo convida a conhecer e a 
saborear melhor as tradições de Celorico da Beira. Verdadeira sala de visitas, o Solar do Queijo 
está sedeado num edifício, construído no século XVIII, e que teve inicialmente funções político-
administrativas, pois albergou os paços do concelho. Atualmente, e, desde 1998, desempenha 
outras funções: promover o queijo Serra da Estrela; este edifício possui uma sala museológica 
que representa a típica cozinha onde se fabricava o queijo. Paralelamente ao espaço cultural 
existe um espaço comercial onde o visitante pode comprar e levar para casa ou simplesmente 
fazer degustação de queijos e produtos regionais, com garantia de qualidade.

Relaxe e saboreie a tradição….
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Recuperadas as forças, e deixando para trás o núcleo histórico de Celorico da Beira, a visita, ainda pautada 
pela tradição, contínua do outro lado da vila.

O Museu do Agricultor e do Queijo, instalado numa antiga quinta agrícola, retrata os usos e costumes do 
mundo rural, homenageando a agricultura e a pastorícia.

E já que está aqui, aproveite, e seguindo caminho pela EN 17, dirija-se à aldeia que integra a Rota das Aldeias 
Históricas de Portugal, Linhares da Beira. Sobre um imponente maciço de granito está o Castelo de Linhares; foi a 
partir daqui que nasceu a aldeia, outrora vila e sede de concelho, formada por ruelas estreitas, onde as pedras de 
granito encerram pedaços da história. A Janela Manuelina, o Pelourinho e a Igreja Matriz, para além de toda a 
envolvente da aldeia, são de visita obrigatória. Conhecida como a capital do parapente, por ter dos melhores “céus” da 
Península Ibérica para a prática da modalidade, a aldeia de Linhares da Beira atrai muitos amantes deste desporto de 
aventura. Na Torre de Menagem do Castelo existe um simulador de parapente…para quem gosta de aventura com os 
pés bem assentes na terra.

Quem desce de Linhares da Beira em direção a Celorico da Beira, passa pela aldeia da Carrapichana, que em 
tempos teve uma das maiores feiras de gado da região, é também conhecida pelas “febras à moda 
da feira”, que ganharam fama na feira quinzenal que ali se realiza.

Passeando por outras aldeias do concelho, não muito longe da Carrapichana, a caminho de 
Celorico da Beira, na freguesia de Salgueirais recuperou-se uma antiga escola, que pretende 
recriar realidades passadas que marcaram inúmeras gerações e preservam a memória coletiva. Na 
Escola Museu de Salgueirais, viva outros tempos e entre no ambiente do saber de antigamente de 
uma escola primária.

7



Património Natural

A paisagem de montanha e o Rio Mondego caracterizam o concelho; de resto, as ribeiras e levadas de águas 
límpidas que escorrem da serra dão vida a muitos espaços onde pode desfrutar do melhor que a natureza tem para 
oferecer.

Descanse, relaxe e aproveite as praias fluviais da Ratoeira e Lageosa do Mondego.
Aproveite e continue a viagem pela EN 16, que liga Celorico da Beira à vila de Fornos de Algodres, num 

percurso serpenteado e torneado pelo Rio Mondego.
Já no concelho de Fornos de Algodres o lugar da Catraia pode bem ser a porta de 

entrada em Terras D´Algodres e prepare-se: vamos viajar no tempo até à pré-história…

Anualmente, no mês de outubro, o Festival do Borrego valoriza 
um dos sabores mais característicos da região e os restaurantes do 
concelho aderem à iniciativa através do roteiro gastronómico, onde as 
diversas maneiras de cozinhar o borrego fazem o cardápio. 

A Canja de Borrego, promovida pela Confraria do Borrego 
MéMé foi selecionada como uma das pré-finalistas na iniciativa 7 
Maravilhas da Gastronomia.

Curiosidade
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Câmara Municipal de Celorico da Beira
Rua Sacadura Cabral
6360 – 350 Celorico da Beira
Tel.: 271 747 400
Fax: 271 747 409
Email: geral@cm-celoricodabeira.pt
www.cm-celoricodabeira.pt

Posto de Turismo
Avenida da Corredoura
6360 – Celorico da Beira
Tel.: 271 742 109

Posto de Turismo de Linhares da Beira
Torre Sineira do Castelo 
de Linhares da Beira
Tel. 271 776 368

Centro de Saúde de Celorico da Beira
Avenida da Corredoura
6360 Celorico da Beira
Tel.: 271 747 010

Guarda Nacional Republicana
Rua Sacadura Cabral
6360 – 350 Celorico da Beira
Tel.: 271 742 165 / 962 095 031
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Notas
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2Constituído por 12 freguesias, com uma área de 133,23 km , o concelho de Fornos de Algodres tem 4989 
residentes. Situado numa das encostas do Vale do Mondego, o concelho é detentor de um vastíssimo património 
natural e arqueológico onde dólmens, castros, calçadas e pontes romanas são pontos de atração turística integrando o 
concelho nos roteiros de arqueologia.

Para quem visita Fornos de Algodres, pode contar com uma aventura de 5000 anos, tendo em conta que os 
vestígios como dólmens ou antas datam da pré-história.

Nos dias que correm, outras histórias dão vida a Fornos de Algodres onde a micologia e a etnobotânica, 
particularmente a urtiga, tornam o concelho como lugar de eleição para passeios, saídas de campo, observação e 
workshops dinamizados por especialistas nacionais, espanhóis e franceses.

Situada entre os distritos da Guarda e Viseu, a vila de Fornos de Algodres é de fácil acesso, quer através da EN 
16, que rasga a vila a meio, a A25 uma das mais importantes autoestradas do país e porta de entrada para o resto da 
Europa, ou a estação ferroviária situada a poucos quilómetros do centro da vila.

FORNOS DE ALGODRES

11



Património Construído

Reencarne a personagem de Indiana Jones e aceite o convite de, por algumas horas, deixar-se fascinar e 
caminhar pela herança arqueológica da pré-história. O concelho é uma porta aberta aos fascínios da arqueologia; 
seguindo os passos das legiões romanas, as necrópoles medievais, os castros e dólmens imperam na paisagem de 
granito, marcada pelo Vale do Mondego.

Dos muitos locais a visitar destacam-se a Necrópole das Forcadas e da Tapada do Anjo (Idade Média), a Fraga 
da Pena (recinto cerimonial da Idade do Bronze), o 
Castro de Santiago (povoado fortificado do 
calcolítico), e as Antas da Matança e de Cortiçô (da 
época do neolítico) 

Estão disponíveis dois circuitos, sempre 
com partida e chegada a Fornos de Algodres: 
partindo da vila, segue por Infias, Algodres, Cortiçô, 
Forcadas e Matança; seguindo outra rota, com 
partida igualmente de Fornos de Algodres, pode 
visitar os pontos situados em Figueiró da Granja, 
Queiriz, Sobral Pichorro e Vila Ruiva.

Depois de longas caminhadas, retempere 
forças e continue…por outros Caminhos.
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Em Algodres, outrora vila e sede de concelho, pode ser apreciado o Pelourinho Manuelino, que marca o início 
da povoação das Terras D´Algodres.

Descendo à vila de Fornos, a existência de alguns palacetes e casas solarengas marcam a arquitetura histórica 
do concelho.

O Pelourinho, a Igreja da Misericórdia e a Capela da Nossa Senhora da Graça são outros dos monumentos de 
visita obrigatória. Junto à capela existe um troço de calçada romana que integrava a rede viária de Mérida a Viseu.

Em diversas freguesias do concelho, igrejas e capelas são detentores de valiosos detalhes em talha dourada e 
arte sacra.
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Património Natural

Para finalizar a visita ao concelho de Fornos de Algodres, e já em direção ao território de Gouveia, deve 
atravessar a Ponte de Juncais. Junto a esta situa-se uma praia fluvial natural, um 
local agradável para dar um mergulho nas águas calmas do Rio Mondego, onde se 
respira o ar fresco e puro do campo. Neste contexto tem a oportunidade de 
saborear um prato típico da gastronomia deste concelho, o Peixinho do Rio, 
cozinhado segundo o segredo das receitas tradicionais.

De estômago retemperado, aventure-se no concelho de Gouveia…

Com as primeiras chuvas desabrocham muitas espécies de 
cogumelos que tornam Fornos de Algodres, visita obrigatória para 
apreciadores e especialistas em micologia. Passeios, palestras, saídas de 
campo, recolha de cogumelos, degustação micológica fazem o programa 
de um fim de semana dedicado a um recurso endógeno que é visto como 
uma das potencialidades do concelho. A par da micologia, a urtiga; que 
por estas terras tem honras de Confraria, tornou-se de “planta mal amada 
a planta abençoada” dadas as suas virtudes medicinais.

Curiosidade
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Câmara Municipal de Fornos de Algodres
Estrada Nacional 16
6370 – 999 Fornos de Algodres
Tel.: 271 700 060
Fax: 271 700 068
E-mail: geral@cm-fornosdealgodres.pt
www.cm-fornosdealgodres.pt

Posto de Turismo
Centro de Interpretação Histórica 
e Arqueológica de Fornos de Algodres
Urbanização Zona Sul
6370 - Fornos de Algodres
Tel.: 271 701 421

Centro de Saúde de Fornos de Algodres
Avenida 25 de Abril
6370 – 127 Fornos de Algodres
Tel.: 271 700 120

Guarda Nacional Republicana
Urbanização Zona Sul
6370 Fornos de Algodres
Tel.: 271 701 188
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Notas
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2Com 16 freguesias, Gouveia é um concelho com uma área de 302,49 km  e com 14046 habitantes. Situada a 
800 metros de altitude, a cidade de Gouveia é uma das entradas privilegiadas para a Serra da Estrela; parte do concelho 
é abrangido pelo vale do Mondego, sendo a restante parte situada na Serra da Estrela.

Gouveia oferece a quem a visita uma experiência autêntica de turismo alternativo, onde as sensações, a 
natureza, a história, o património, a gastronomia, o desporto e a cultura são as suas principais atrações.

Enquadrado na encosta noroeste da Serra da Estrela, o concelho é envolvido por grandes afloramentos 
graníticos. A paisagem convida-o à descoberta da natureza embalada pelas tradições e pela hospitalidade das suas 
gentes.

Aceite o desafio, venha à conquista do concelho de Gouveia, sinta a sua cultura, conheça o património e 
descubra a natureza que o envolve. 

GOUVEIA
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Património Construído

Duas figuras ilustres, da literatura e das artes, lideram a nossa visita. 
O escritor Vergílio Ferreira e o mestre Abel Manta são nomes grandes da 
cultura que nasceram em Gouveia. O primeiro é o patrono da Biblioteca 
Municipal, instalada no antigo Solar dos Serpa Pimentel, e onde está parte 
do acervo literário legado pelo escritor; Abel Manta dá nome ao Museu 
Municipal de Arte Moderna, onde podem ser apreciadas algumas das suas 
obras e de outros nomes grandes da pintura como Júlio Resende, Menéz, 
Paula Rego, entre outros.

Partindo da central Praça de São Pedro, depois de visitar a Biblioteca 
Vergílio Ferreira, a Igreja de São Pedro, igreja matriz de Gouveia, é uma 
imponente obra da arquitetura do séc. XVII. A sua fachada coberta de azulejos 
é um convite a entrar, e admirar a talha dourada que o seu interior ostenta.

Seguindo pela Rua Direita, viela estreita, onde pode ser apreciada 
uma Janela Manuelina, paragem obrigatória no antigo Solar dos Condes de 
Vinhó e Almedina, edifício setecentista, que hoje alberga o Museu 
Municipal.

Desça à requalificada Praça Dr. Alípio de Melo e daí suba ao típico 
Bairro do Castelo, e entre na Igreja Paroquial de São Julião.
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Regressando ao centro da cidade, suba a avenida e visite o edifício dos paços do concelho, antigo Colégio dos 
Jesuítas, datado do séc. XVIII e relaxadamente aprecie o pátio interior.

Aproveite que está perto e suba a escadaria até à Capela do Senhor do Calvário, padroeiro da cidade, e 
deslumbre-se com a paisagem que a vista pode alcançar.

O Paixotão é outro dos mirantes que merece a sua visita; aprecie o pôr de sol e aproveite o momento…
Descendo o jardim até ao pátio do Museu, mesmo atrás do edifício da Câmara Municipal, vai ao encontro de 

dois espaços museológicos: o Museu da Miniatura Automóvel e o Espaço Arte e Memória, onde está patente o 
espólio do Cardeal Mendes Belo, outro ilustre gouveense.

Já agora uma sugestão: para descobrir a cidade vagueie pelas suas ruas através do Roteiro Urbano de 
Gouveia; um passeio cheio de sentidos, que se apresenta como uma "aula viva" sobre os monumentos mais 
emblemáticos da cidade.

Visite Melo a terra natal do escritor Vergílio Ferreira, e percorra este roteiro, que inclui uma resenha histórica 
sobre o escritor, a sua literatura e alguns dos lugares que marcaram a sua vida e obra.

Subindo um pouco mais 
acima, chega a Folgosinho terra do 
grande guerreiro lusitano Viriato. Suba 
até ao seu Castelo  aprecie o 
espetáculo deslumbrante que a vista 
oferece.
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Património Natural

Gouveia é conhecida por ser a capital da aventura, dadas as condições naturais propícias à prática de 
modalidades mais radicais. Por cá, têm sido realizadas provas nacionais e internacionais de snowboard, downhill e 
enduro entre outras, que têm dado a Gouveia projeção mundial no que toca a desporto aventura.

Se gosta de adrenalina, vá até ao Parque da Senhora dos Verdes; aberto todo o ano, tem na envolvente 
natural e na aventura duas fortes componentes de atração. O parque oferece um conjunto de atividades lúdicas 
(piscina, minigolfe, parque infantil, etc.) e convida-o a momentos mais ativos no campo de paintball, num passeio de 
kart ou numa descida de rappel. Desafie-se a si próprio e experimente a adrenalina de algumas modalidades.

Outra sugestão: partilhe a natureza em família e percorra os Trilhos de BTT que desafiam as encostas da Serra 
da Estrela e o percurso do Mondego.

A cinco minutos do centro da cidade, pela estrada em 
direção ao alto do concelho, o Parque Ecológico, com uma área de 
6 hectares, é um espaço pedagógico que permite o contacto 
direto com a natureza. 
Aqui, pode conhecer a 
fauna e a flora da Serra 
da Estrela, conjugando 
o lazer e a educação 
ambiental.
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De regresso a Gouveia, pela estrada do Calçadão, suba até ao Curral do Negro e, para além do sossego e da 
verdejante paisagem, aproveite e coma uma bela merenda.

De seguida faça um tributo à Serra da Estrela, e siga o caminho 
natural que liga os Casais de Folgosinho, onde a natureza persiste em 
comandar a vida dos que ainda lá moram, ao Covão da Ponte, já no concelho 
de Manteigas.

Do outro lado da Serra, subindo pela EN 232, que liga Gouveia a 
Manteigas, a Cabeça do Velho, rocha de granito situada a 1500 metros de 
altitude e que de perfil faz lembrar a cabeça de um velho, ilustra as 
curiosidades da natureza….

No seguimento desta viagem, propomos prosseguir caminho pela 
estrada da Serra em direção a Manteigas. Neste percurso situa-se o Vale do 
Rossim, em plena Serra da Estrela a cerca de 1300 metros de altitude; neste 
espaço, podemos apreciar um plano de água criado pela barragem, 
conjugado com grandes blocos graníticos e por uma vegetação de bosque. No 
Verão, é uma das praias fluviais mais procuradas da região, devido à sua 
beleza, à sua amplitude, às suas águas refrescantes, e à possibilidade da 
prática de desportos de água, como a canoagem, o remo e a vela. A lagoa do 
Vale do Rossim foi uma das finalistas do concurso 7 Maravilhas – Praias de 
Portugal, na categoria de Albufeiras e Lagoas.
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Ao passar por esta lagoa visite outros locais que lhe são próximos, como o Mondeguinho, nascente do rio 
Mondego, o Vale das Éguas e o lugar das Penhas Douradas, situado a 1475 metros de altitude, que noutros tempos era 
escolhido para curas em altitude, de doenças pulmonares, e é ainda hoje, lugar 
privilegiado e predileto dos que pretendem gozar momentos de tranquilidade. 

O Gouveia Art Rock é um festival anual de música progressiva 
que se realiza em Gouveia, desde do ano de 2003. A organização deste 
evento é da responsabilidade da Câmara Municipal de Gouveia, 
transformando-se nos últimos anos num acontecimento de referência 
neste género musical, à escala mundial. É o único festival português 
dedicado exclusivamente às várias linguagens do chamado rock 
progressivo.

Curiosidade
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Câmara Municipal de Gouveia
Avenida 25 de Abril
6290 - 554 Gouveia
Tel.: 238 490 210 
Fax: 238 494 686
Email: geral@cm-gouveia.pt
www.cm-gouveia.pt

Posto de Turismo de Gouveia
Jardim da Ribeira
6290 Gouveia
Tel.: 238 083 930
Fax: 238 083 934

Centro de Saúde Gouveia
Sítio dos Barreiros
6290-319 GOUVEIA 
Tel.: 238490400 
Fax: 238490402 
Email: csgouveia@srsguarda.min-saude.pt 

Guarda Nacional Republicana
Quinta dos Barreiros
6290 - 320 Gouveia
Tel.: 238 492 254
Fax: 238 491 114
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Prosseguindo viagem, continue à descoberta de uma Serra enigmática, apreciando o seu património e 
paisagens, culturas e tradições e vá ao encontro do maior vale glaciar da Serra da Estrela e da Europa – Vale Glaciar do 
Zêzere. Com 13 km de extensão é uma das maravilhas da natureza que demonstra os vestígios da glaciação há milhares 
de anos, integrando-se no concelho de Manteigas no Parque Natural da Serra da Estrela e Rede Natura 2000.

Totalmente integrado na área protegida do Parque Natural da Serra da Estrela, o concelho de Manteigas é 
2composto por 4 freguesias; este abrange uma área de 122Km  e nele residem 3430 habitantes.

A vila de Manteigas está situada em pleno Vale Glaciar do Zêzere, que com a sua forma de “U” é um dos 
melhores exemplos da modelação da paisagem pelos glaciares.

Durante décadas, a indústria têxtil detinha o monopólio industrial do território; apesar do seu encerramento 
e da grave crise que assolou os têxteis, o burel continua a ser trabalhado e reinventado por alguns artesãos que ainda se 
dedicam à manufatura e produção de peças utilitárias e decorativas dando um outro cunho ao tradicional tecido.
No entanto, o património natural e ambiental existentes potenciam condições naturais para a prática de atividades 
direcionadas para a natureza.

Aceite o convite e venha descobrir a Serra.

MANTEIGAS

25



Património Construído

Manteigas é terra de bons ares e boas águas. A cerca de 3 km da vila, nas Caldas de Manteigas, encontra-se a 
Estância Termal. Com águas sulfurosas, aconselhadas no tratamento do aparelho respiratório, pele, reumáticas e 
músculo-esqueléticas, o balneário termal encontra-se equipado com piscina, ginásio de recuperação e sauna. As 
Termas são alimentadas por duas 
nascentes, com destaque para a 
chamada “Fonte Santa”, cujas águas 
brotam a uma temperatura de 42 graus. 
Uma oportunidade de experimentar 
novas sensações e tratar da saúde.

À saída de Manteigas pela ER 
338, em direção à Torre, encontramos o 
Viveiro das Trutas onde podemos 
apreciar belos exemplares da truta fário 
e arco-íris, que também se encontram 
no seu próprio habitat, Rio Zêzere, para 
fazerem as delícias dos amantes da 
pesca desportiva à truta.
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Fazemos ainda referência ao valioso património religioso existente no seu concelho. Constituído por 
símbolos de religião e fé, este património, disperso pelas freguesias, ao longo da história tem feito parte integrante da 
vida dos manteiguenses. Marcada por 21 templos religiosos, repartidos por Igrejas e Capelas, Manteigas é 
indubitavelmente uma vila de crenças religiosas.

A Igreja da Misericórdia destaca-se 
pela sua antiguidade, construída entre 1685 e 
1688 é supostamente uma das Igrejas mais 
antigas de Manteigas, local onde terá iniciado 
o seu crescimento e desenvolvimento.

Se é apreciador de emoções fortes, 
não deixe de visitar o Skyparque, na freguesia 
do Sameiro; banhado pelo Rio Zêzere, o 
parque tem uma pista de ski sintética, com um 
sistema de iluminação que permite a prática 
de ski noturno. Ainda no mesmo espaço, junto 
à praia fluvial há um parque de campismo, e 
áreas específicas para a prática de outras 
modalidades como BTT, escalada ou rappel.
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Património Natural

A Serra da Estrela sempre foi uma região onde a água abunda e quase brota debaixo de cada pedra. Basta 
dizer-se que num espaço relativamente reduzido, nascem três importantes rios: Alva, Mondego e Zêzere.
Diz-se mesmo que algumas montanhas têm tanta água que parecem cântaros, daí a designação dos três Cântaros – 
Magro, Raso e Gordo, nada menos que três grandes maciços rochosos em granito.

É no sopé do Cântaro Magro que nasce o Rio Zêzere, no Covão d'Ametade, antiga lagoa de origem glaciar, 
local paradisíaco, onde é permitido o campismo, 
respeitando a sensibilidade do local que é todo 
ele revestido por relvados naturais (cervunais). 
Daqui se pode contemplar toda a imponência e 
grandiosidade do afloramento granito, 
conhecido pelo Cântaro Magro.

O Covão da Ponte situado a 960 metros 
de altitude. Possui um parque de apoio aos 
campistas, parque de merendas e bar a 
funcionar na época de Verão; banhado pelo Rio 
Mondego, fronteira natural do concelho de 
Manteigas com Gouveia. 
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Muito mais acima, a mais de 1850 metros de altitude, no Covão 
do Boi pode-se apreciar o magnífico monumento esculpido na rocha 
granítica da Nossa Senhora da Boa Estrela ou dos Pastores, com sete 
metros de altura.

Respire o ar puro da montanha e deixe-se levar pela miragem da 
paisagem…
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Dadas as condições naturais, ecológicas, ambientais e 
paisagísticas, o concelho de Manteigas oferece paisagens únicas que 
podem ser desfrutadas nas caminhadas dos Trilhos Verdes (Green Tracks). 
Conheça os caminhos tradicionais percorridos pelos pastores e pelas 
populações serranas, revitalize a cultura e os costumes antigos da região, 
visite os locais esquecidos. A rede de Trilhos Verdes aqui proposta 
permitir-lhe-á descobrir 200 km de sensações únicas e enriquecedoras; 
considerada já uma iniciativa de referência, esta rede de percursos 
permite a realização de caminhadas numa zona de condições naturais, 
paisagísticas e ambientais únicas.

Curiosidade



A Lagoa dos Cântaros, localizada no sopé do Cântaro Gordo a 1650 metros de altitude, formada 
essencialmente pela acumulação de água proveniente do degelo e precipitação, ajuda-nos a continuar viagem neste 
admirável mundo natural...Para o apreciar, ao longo da Serra existem miradouros naturais. Do Miradouro do Fragão do 
Corvo, situado na zona das Penhas Douradas, conseguem-se belíssimas e raras 
vistas; uma vez que se localiza no alto da montanha, consegue-se ver o casario da 
Vila de Manteigas, a magnitude do Vale Glaciar do Zêzere e a imponência da Fraga 
da Cruz. A imagem deslumbrante fica-nos no pensamento…

Prepare-se e não se assuste porque vamos descer ao Inferno…o Poço do 
Inferno; a 1080 metros de altitude situa-se a cascata do Poço do Inferno, garganta 
aberta por um afluente do Rio Zêzere, a Ribeira de Leandres, que desce das alturas 
do Curral na linha de contactos do xisto com o granito. Local de muita afluência 
turística, pela rara beleza e efeito espetacular da queda de água cristalina e gélida, 
que rasga por força da natureza o rochoso granito e xisto.

Seguindo caminho, em direção a Manteigas, pela ER 338, logo a seguir à 
Nave de Santo António, um cruzamento para uma estrada de terra batida, ou o 
cruzamento a meio da estrada para o Poço do Inferno leva-nos à Serra de Baixo. 
Noutros tempos uma zona de referência para a pastorícia, onde a cultura do 
centeio preenchia os campos guardados pelo pastor. Atualmente, as cortes, 
construções em pedra de granito, guardam essa memória que o tempo jamais 
apagará.
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A caminho de Gouveia, pela EN 232, a cerca da meia encosta, um cruzamento à direita leva-nos ao Vale da 
Castanheira, onde ainda persistem alguns rebanhos de ovelhas e cabras, uma mostra clara que afinal “ainda há 
pastores”!

Na sua forma de “U”, o Vale Glaciar do Zêzere ostenta inigualáveis belezas geológicas, como as austeras 
rochas graníticas dos Cântaros, Magro, Gordo e Raso (1928 metros de altitude) e reservas biogenéticas de elevado 
valor natural e paisagístico. Esta forma deve-se à maciça presença de gelo no cimo da montanha, criando como que 
uma cúpula de onde vertiam “línguas” para os vales periféricos. Sendo um vale glaciar, e por isso muito aberto, as 
encostas são muito íngremes, cobertas de bolas graníticas e um caos de blocos rochosos, principalmente na base de 
línguas de água. No fundo do vale, o Rio Zêzere, pastos 
verdejantes que rebanhos de ovelhas e cabras 
pacificamente repartem harmonizam a paisagem. São 
ainda visíveis algumas construções típicas da serra 
(características casas de pedra com telhados em 
colmo de palha de centeio ou giesta), por ali chamadas 
de “cortes”, assim como as casas do guarda-florestal.

Aproveite um outro olhar sobre a Serra e 
visite o Centro de Interpretação do Vale Glaciar do 
Zêzere e, através de um simulador de balão, fique a 
conhecer melhor a geografia e a história da Serra da 
Estrela.
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Câmara Municipal de Manteigas
Rua 1.º de Maio
6260 - 101 Manteigas
Tel.: 275 980 000
Fax: 275 982 092
Email: geral@cm-manteigas.pt
www.cm-manteigas.pt

Posto de Turismo de Manteigas
Rua Doutor Esteves Carvalho (EN 232)
6260-130 Manteigas
Tel.: 275 981 129

Parque Natural da Serra da Estrela
Rua 1.º de Maio
Tel.: 275 980 060
Fax: 275 980 069
Email: pnse@icnb.pt

Centro de Saúde Manteigas 
Rua Infante D. Henrique 
6260 - 136 MANTEIGAS
Tel.: 275980100
Fax: 275980102

Guarda Nacional Republicana
Rua dos Bombeiros Voluntários
6260 - 120 Manteigas
Tel.: 275 981 559
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Se continuar a percorrer o Vale do Zêzere e seguindo estrada fora vai 
encontrar a Torre o ponto mais alto de Portugal Continental (1993 metros), onde 
convergem três concelhos Covilhã, Manteigas e Seia. Ali se encontra implantada a 
célebre “Torre do Cume” para completar os 2000 metros de altitude. Para os amantes 
do desporto a Torre é certamente um dos pontos de atração turística, permitindo a 
prática de ski e snowboard nas 9 pistas existentes. Neste contexto há a Escola de Ski, 
onde os interessados podem iniciar ou aperfeiçoar a realização dos desportos 
referenciados precedentemente… Aceita o desafio?

Deste local, a vista alcança pontos culminantes, desde a Serra da Boa Viagem 
em Buarcos, até à Serra de Gredos em Espanha, do Marão em Trás-os-Montes à Serra 
de Portalegre no Alentejo.
São várias as paisagens deslumbrantes que pode avistar se descer a estrada da Serra 
em direção a Seia. O teto de Portugal está pronto a receber-nos…

Quem continuar a descer a montanha, no meio do caminho do ponto mais 
alto, no Planalto Central, irá deparar-se com a "aldeia mais alta de Portugal", o 
Sabugueiro, uma das mais extensas freguesias de todo o Parque Natural da Serra da 
Estrela, localizando-se a 1100 metros de altitude.

2Formado por 21 freguesias, com uma área de 436 km  e com uma população 
de 24641 habitantes, no concelho de Seia está situado o ponto mais alto de Portugal 
Continental.

SEIA
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A diversidade da paisagem, a gastronomia e o 
património cultural constituem motivos de visita durante 
todo o ano.

Situada na encosta sudoeste da Serra da Estrela, 
Seia assume-se como um local privilegiado de encontro 
com a natureza. A mais alta cadeia montanhosa de Portugal 
marca a transição entre o Norte e o Sul no que diz respeito 
ao clima, à vegetação e à ocupação humana.

O Cine-Eco é o único festival de cinema no país dedicado às 
temáticas ambientais, o qual decorre anualmente em Seia. Este evento 
tem como principal intuito a divulgação de valores naturais e ecológicos, 
através do cinema e atividades culturais. O Cine-Eco exibe cerca de 60 
longas e curtas-metragens, distribuídas por diversas secções do festival, 
realizando-se também masterclasses, workshops e conferências.

Curiosidade
O ar puro, os horizontes vastos, as 

lagoas, as encostas íngremes e os vales 
férteis são alguns dos encantos que o 
concelho de Seia oferece, em qualquer 
altura do ano, a quem o visita e que o 
procuram como porta de entrada na Serra 
da Estrela.
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Património Construído

A partir do centro da cidade de Seia, pode conhecer muito da história do concelho e das vivências das gentes 
serranas. Os diversos espaços museológicos, cada qual na sua vertente, mostram a história viva do território. A 
começar a nossa visita, regressamos às memórias de infância…

O Museu do Brinquedo, mesmo no centro da cidade paredes meias com o mercado municipal, apresenta 
uma coleção de mais de oito mil brinquedos de Portugal e do mundo fazendo as delícias dos avós aos netos.

Subindo à quinta da Fonte do Marrão, o Museu do Pão apresenta a tradição, a história e a arte do pão 
português.

Mais distanciado, a 6 km de Seia, e bem 
junto às margens do rio Alva, em plena Senhora do 
Desterro, o Museu Natural da Eletricidade mostra a 
importância tecnológica, social e económica que, ao 
longo da história, a eletricidade teve no território da 
Serra da Estrela.

Regressando ao centro de Seia, o Centro de 
Interpretação da Serra da Estrela (CISE) é uma 
estrutura orientada para o desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental e de valorização do 
património natural e ambiental da Serra da Estrela.
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Por fim, o Museu Etnográfico do Rancho Folclórico de Seia dá a conhecer a etnografia e o folclore da região.
Passeando pela cidade de Seia, refresque-se na água fresca e cristalina da Fonte das Quatro Bicas, e já agora 

mesmo em frente entre na Capela de S. Pedro e Igreja da Misericórdia.
Em frente, ao alto, suba à antiga zona do Castelo de Seia, e lá do alto depois de entrar na Igreja Matriz aprecie 

a paisagem das Terras de Sena.
Desça em direção ao largo do município e aprecie a Casa das Obras, edifício onde está sedeada a Câmara 

Municipal. Ao longo do concelho, são várias as casas solarengas, e o património religioso, fortemente ligado à vida das 
populações, que se encontra um pouco pelas aldeias do concelho.
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Património Natural

Pela diversidade e beleza paisagística, enquanto área de grande sensibilidade ecológica e um património 
biogenético único em Portugal, o concelho de Seia é detentor de uma riqueza natural infindável. Os dias longos e 
amenos, da Primavera e Verão, são os que melhor permitem desfrutar da Natureza, convidando à prática de 
pedestrianismo e outros desportos de natureza. As praias fluviais, entre outras áreas balneares construídas nas 
ribeiras e rios, de águas puras e cristalinas, constituem igualmente escolhas refrescantes no calor do Verão. São várias 
as praias fluviais existentes no concelho de Seia, nomeadamente: Praia Fluvial de Loriga, Praia Fluvial de Sandomil, 
Praia Fluvial da Caniça, Praia Fluvial de Vila Cova à Coelheira e Praia Fluvial da Senhora do Desterro. 

A Praia Fluvial de Loriga carateriza-se pelo seu ambiente calmo, pela sua serenidade, pelas suas águas 
correntes e límpidas e pela diversidade das suas paisagens. Por 
estes atributos e por tantos outros, esta Praia ficou apurada 
entre as vinte e uma finalistas do concurso 7 Maravilhas – Praias 
de Portugal, na categoria de Praias e Rios. 
No Outono, a serra apresenta uma vistosa e colorida vegetação e 
no Inverno, a queda regular de neve permite observar belas 
paisagens e praticar desportos de neve.

A Lagoa Comprida é a maior das lagoas serranas, a sua 
enorme massa foi aproveitada desde o início do século para a 
produção de eletricidade.
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No sopé da montanha, situadas no concelho de Seia, as “Aldeias de Montanha” são um conjunto de vilas e 
aldeias alojadas em vales cavados por rios e ribeiras (menção à praia fluvial de Loriga, integrada na rota das Aldeias de 
Montanha), que têm as suas nascentes nos altos da serra e que se constituem como um local privilegiado de encontro 
com a natureza e com uma população afável, acolhedora e de sabedoria ancestral. Este território tem uma 
considerável diversidade de paisagens, ambientes naturais, condições climatéricas e tradições que constituem um 
amplo leque de motivos para as visitar em qualquer época do ano. As Aldeias de Montanha oferecem ao longo de todo 
o ano um conjunto de atividades, os denominados serões e vivências d'aldeia, que em colaboração com toda a 
comunidade dão a conhecer as tradições mais importantes, os locais únicos, a identidade das aldeias. E já agora 
Guardião da Aldeia, sabe quem é? Nem mais nem menos que o anfitrião que o vai receber; explicando melhor: ao 
chegar para visitar uma das Aldeias de Montanha para o 
receber vai estar o Guardião da Aldeia, um morador na pele 
de cicerone que o acompanha ao longo da sua visita. Quem 
melhor para nos mostrar as tradições, a história de cada 
pedra, os usos e costumes das aldeias? Precisamente quem 
lá nasceu, cresceu e vive a realidade da sua terra. Quer 
melhor companheiro? Ainda nas Aldeias de Montanha, 
concretamente em Alvoco da Serra, a Caminhada do 
Lampião, junta centenas de pessoas que pela calada da 
noite percorrem trilhos e caminhos outrora calcorreados 
pelas gerações mais antigas.

39



Câmara Municipal de Seia
Largo Dr. António Borges Pires
6270 - 494 Seia
Tel.: 238 310 230
Fax: 238 310 232
E-mail: cm-seia@cm-seia.pt
www.cm-seia.pt

Posto de Turismo
Rua Pintor Lucas Marrão
6270-513 Seia
Tel.: 238 317 762
Fax: 238 317 764
E-mail: postoturismo@cm-seia.pt

Hospital Nossa Senhora da Assunção
Rua Alexandrina Soares Albergaria
6270-498 Seia
Tel.: 238320700
Fax: 238320788

Guarda Nacional Republicana
Rua Alexandre Herculano
6270 - 435 Seia
Tel.: 238310300
Fax: 238310306
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Nesta viagem pelos Caminhos de Portugal Interior, 
partimos agora à descoberta dos sabores e das especialidades que 
pode encontrar na Serra da Estrela.

Na gastronomia está a memória de gerações, a história de 
um povo, as singularidades de um território. Entendida como 
referência de um local ou de uma região, a gastronomia transporta-
nos à história, ao artesanato, às épocas festivas, aos usos e 
costumes, às memórias das gentes que fazem a serra. Aqui a 
tradição faz-se de sabores, de produtos que marcam a imagem 
desta terra. O queijo, o requeijão, o borrego, o cabrito, os enchidos, 
a truta, a castanha, os cogumelos, as castanhas, o pão, a broa, o 
vinho, o azeite, o mel, as aguardentes marcam os sabores da 
região.

Aventure-se e entre nos caminhos gastronómicos de uma 
região onde a cultura e o lazer passam por uma boa mesa.

O queijo Serra da Estrela é a marca da região. Delicie-se 
com uma boa fatia, acompanhada com o tradicional pão de 
centeio. Para além do queijo e do requeijão, outros produtos 
convidam a “saborear” as tradições da serra o vinho, a aguardente, 
os enchidos e o presunto.

OS SABORES DA SERRA DA ESTRELA
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Dos pratos confecionados, destaque para as sopas 
tradicionais, o cabrito ou borrego assados no forno, migas com feijão-
frade, as feijocas serranas, o arroz de carqueja, a truta de escabeche, o 
bacalhau com broa e os famosos peixinhos do rio. Dos doces não deixe 
de provar o arroz doce e o leite-creme, acompanhe o requeijão com 
doce de abóbora e já agora deixe-se levar pela tentação do Bolo Negro 
de Loriga.

Para melhor digerir todos estes sabores termine com um 
licor ou uma aguardente de zimbro e agora, a Serra tem outro sabor!

Aproveite e visite… As Feiras do Queijo
Realizadas em Fevereiro/Março, por altura do Carnaval, as 

Feiras do Queijo são um espaço que pretende homenagear aquele 
que é o produto de excelência da Serra da Estrela; para além da sua 
importância na economia local, são também indicadas como polos de 
atração turística, que promovem momentos de convívio e divulgam as 
tradições da população rural. Estas feiras e mostras de produtos locais 
são também uma oportunidade para a apresentação das tradições e 
do potencial de cada localidade.
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