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Existem inúmeros percursos pedestres a realizar na Serra da Estrela, para todos os 
graus de dificuldade e duração. 

Ex: Rota das Lagoas da Serra da Estrela; Rota da Garganta de Loriga; Rota da Caniça; 
Rota do Maciço Central; Rede de Percurso do PNSE; Rota do Glaciar; Rota do teto de 
Portugal Continental.

Localiza-se a cerca de 1300 metros de altitude, naquela que é considerada a zona mais 
fria de Portugal.

Pertence ao Parque Natural da Serra da Estrela, e tem uma vista espetacular sobre 
Manteigas.

As Penhas Douradas são também conhecidas por ser o local em que foi instalada a 
primeira estância de turismo de montanha.
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A Praia Fluvial de Loriga é um santuário para os amantes da natureza, do ambiente, da 
calma e da serenidade, onde ainda são visíveis os vestígios deixados pelo glaciar que 
abriu o Vale de Loriga.

Situada no curso da Ribeira de Loriga, que nasce no planalto superior da Serra da 
Estrela, a praia fluvial de Loriga distingue-se por ser a única praia portuguesa situada 
num vale glaciário e pelas suas águas puras e cristalinas, muito procuradas e aprecia-
das por banhistas e cuja qualidade tem sido atestada pela atribuição do galardão de 
ouro, uma menção atribuída pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da 
Natureza. Esta praia foi também umas das finalistas das “7 Maravilhas – Praias de 
Portugal”, na categoria de Praias Fluviais.

O relevo acidentado e o valor ambiental da paisagem envolvente determinam uma 
elevada aptidão para a prática de atividades de aventura, desportos de natureza ou 
pedestrianismo.
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Localizado numa das mais antigas centrais de produção de energia, este museu 
mostra aos seus visitantes espaços e equipamentos recuperados.

Encontra-se aberto de terça a domingo das 10h às 18h e encontra-se encerrado às 
segundas-feiras.

Tel: 238 316 276 | E-mail: museudaelectricidade@cm-seia.pt

Museu Natural 
da Eletricidade

Hotel Eurosol Seia-Camelo Hotel Eurosol Seia-Camelo



Possui em exposição cerca de 8000 brinquedos, de várias épocas de todo o mundo.

Encontra-se aberto de terça a domingo das 10h às 18h e encontra-se encerrado às 
segundas-feiras.

Tel: 238 082 015 | Fax: 238 083 521 | Email: museudobrinquedo@netvisao.pt / 
museu.brinquedo@cm-seia.pt
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Este museu mostra o património do pão português através de 4 salas de exposições: 
“Ciclo do Pão”, “Arte do Pão”, “Pão Político, Social e Religioso” e “Espaço Temático”.

No final da visita poderão participar ativamente numa atividade relacionada com a 
produção do pão.

Encontra-se aberto de terça a domingo das 10h às 18h e encerra às segundas-feiras.

Tel: 238 310 760 | Email: info@museudopao.pt

Localizada na margem esquerda do rio Alva, nos limites do Parque Natural da Serra da 
Estrela, esta zona de lazer situa-se num local com elevada qualidade paisagística, junto 
à linha de água. O acesso é efetuado passando por uma ponte romana.

Destaca-se a envolvência da zona balnear, composta por um parque de merendas 
equipado com mobiliário urbano, e que beneficia da existência de ensombramento 
natural feito por árvores da espécie bétula.

A época balnear termina a 30 de agosto de 2020.
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A Barragem Lagoa Comprida é um ponto quase obrigatório de paragem, com uma 
paisagem de tirar o fôlego. Trata-se do principal reservatório de agua da Serra da Estre-
la, construído a partir de uma lagoa natural.

No lado norte da lagoa é possível ver um dos mais interessantes blocos erráticos da 
Serra da Estrela. Estes blocos pertenciam originalmente ao glaciar. A barragem foi 
projetada em 1910. Na década de 1960 foi efetuado um alteamento de 3 m, possibilitan-
do armazenar 14 milhões de metros cúbicos de água.
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