3 dias na Serra da Estrela
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Este passeio de três dias pela Serra da Estrela começa em Seia com uma manhã dedicada às crianças.
Primeiro, uma visita didática e muito divertida ao Museu do Brinquedo para ver brinquedos de todas as épocas,
tamanhos e feitios. Depois, no Museu do Pão, os mais pequenos vão gostar de aprender a amassar o pão e a fazer
bolachas que podem levar para casa. E se entretanto já forem horas de almoço, este é o local certo para uma refeição
em família apreciando os sabores da gastronomia tradicional. Antes de deixar Seia, fazemos uma paragem no Centro
de Interpretação para obter informações sobre trilhos e atividades no Parque Natural.
Para alcançarmos a Torre, o ponto mais alto de Portugal continental, podemos optar por uma estrada mais
montanhosa que passa pelo Sabugueiro e pela Lagoa Comprida, ou por outra que nos leva a diversas aldeias de
montanha como Lapa dos Dinheiros, Sazes da Beira e Valezim. Para ir a Loriga e Alvoco da Serra já é preciso fazer
um desvio que vale bem a pena pelas vistas fabulosas sobre esta serra glaciar. Quanto ao alojamento, uma casa de
Turismo Rural é a escolha certa já que assim podemos apreciar em pleno este ambiente bucólico e a hospitalidade
das gentes.
Junto à Torre localiza-se a estância de ski e bem perto as Lagoas dos Covões do Meio e do Ferro, com belas paisagens
para admirar. Para mais um panorama deslumbrante sugere-se um desvio até às Penhas da Saúde, e se houver
tempo podemos ainda descer à Covilhã e visitar o Museu dos Lanifícios dedicado à principal atividade económica
da região, alimentada pelos grandes rebanhos de ovelhas. Os fiéis cães pastores que as guiam são de uma raça
autóctone que tem o nome da Serra, cujos filhotes vão fazer as delícias das crianças.
Retomando a estrada da Serra seguimos até Manteigas. É aqui que se situa o Skiparque que oferece grande
variedade de desportos radicais e uma pista com neve artificial onde se pode esquiar ou andar de snowboard em
qualquer época do ano.
O último dia deste percurso começa com uma visita ao castelo de Folgosinho para apreciar a vista sobre o vale do
Mondego, seguindo-se outro castelo – o de Linhares da Beira. Em dias claros, os céus desta aldeia histórica
preservada são animados pelas manchas coloridas dos parapentes, que aqui têm condições ideais para voar. Esta
sensação pode ser experimentada por todos os que tiverem vontade, basta marcar uma aula na Escola local.
Prosseguimos caminho até Celorico da Beira para visitar ainda mais um castelo e também o Solar do Queijo, onde
podemos saborear e adquirir o produto mais apreciado desta região, e vamos terminar este percurso na Guarda, a
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cidade mais alta do país.
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