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Sabugueiro, na Rota das Aldeias de Montanha!

Na Rota das Aldeias de Montanha A Serra da Estrela é a principal região de montanha

de Portugal, onde se situa o ponto mais alto do continente. Território de elevado

interesse natural e rico em valores culturais, apresenta uma ocupação humana

distribuída por diferentes Aldeias de Montanha, conjunto de localidades que definem

um traço comum de existência em território de montanha, em zonas de maior ou

menor altitude.

Estas localidades assentam as suas raízes nos valores tradicionais da sua fundação e

evoluem de acordo com os padrões da modernidade assegurando a maior

comodidade a habitantes e visitantes, criando uma verdadeira autenticidade dinâmica.

A marca Aldeias de Montanha é o traço comum para um desenvolvimento turístico

integral da Serra da Estrela em todas as suas vertentes naturais, patrimoniais e

sociais. Está criado um novo paradigma de oferta turística, que foge da sazonalidade e

da oferta exclusiva em períodos de frio. 

A Serra da Estrela afirma-se assim como a Montanha que Brilha, que apetece visitar

durante todo o ano, que tem muitos vales, muito verde, muita água e muita luz. 

A maior parte dos locais privilegiados são acessíveis a pé, pelo que uma Rede de

Percursos Pedestres é uma das melhores apostas para visitar este território.

Um Festival de Passeios Pedestres é a forma de unir vontades e saberes.

Por isso estamos aqui, perto de si ! 
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A Casa das Fontinhas e a Casa Mira Serra localizam-se no Sabugueiro, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela. O Sabugueiro localiza-se a 1100

mts de altitude, sendo a Aldeia mais alta de Portugal, beneficiando de características ambientais muito próprias entre as quais as quedas de água, a flora

e fauna serranas. Em termos de património histórico destacam-se o museu etnográfico (o museu etnográfico foi antigamente o primeiro forno comunitário

da aldeia), o forno comunitário, moinhos de água, a Igreja Matriz e a Fonte do Ferreiro. Esta aldeia era já referenciada nas Inquirições de D. Afonso III em

1226 e tudo indica que é consequente da actividade pastoril a qual encontrava pastos na Serra da Estrela para o Verão, período em que estes

escasseavam a altitudes mais baixas.

O Sabugueiro é um excelente ponto de partida para várias actividades que esta região lhe proporciona. Para além de actividades ao ar livre, como sejam

caminhadas, observação de aves, BTT, actividades na neve, no periodo do inverno, entre as quais o ski (encontra-se a apenas 17 km da estância de ski

da Torre), aproveitar os banhos de água doce no rio Alva, na Barragem do Vale do Rossim, na Lagoa Comprida, tem ainda a possibilidade de realizar

passeios a várias Aldeias de Montanha, a Aldeias Históricas, sendo as mais próximas Linhares da Beira e o Piódão.

Para além destas sugestões temos muitas mais, sem esquecer a riqueza gastronómica... por isso aproveite e venha conhecer-nos!

Na Aldeia do Sabugueiro

 

Cursos Cise Fauna Flora Neve; Sabugueiro; O grupo de teatro residente na Casa Municipal da Cultura de Seia Sabugueiro; Serra; Aldeia de Montanha; caminhada Seia Serra da

Estrela Transumância; pastores; caminhada; queijo; mostra gastronómica; Serra da Estrela; Seia; Sabugueiro a partir da obra de Avelino Cunhal. anfibios apresenta no próximo

dia 27 de março caminhada; Alvoco da Serra; Lampião; Seia; CISE caminhadas; passeios pedestres; natureza; Sabugueiro; Seia; w alks; Aldeias de Montanha; rotas; o

espetáculo “Senalonga” répteis vegetação. “Senna em Palco”
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