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Sabugueiro, na Rota das Aldeias de Montanha!
Na Rota das A ldeias de Montanha A Se rra da Estre la é a principal re gião de m ontanha
de Portugal, onde se situa o ponto m ais alto do contine nte . Te rritório de e le vado
inte re sse natural e rico e m valore s culturais, apre se nta um a ocupação hum ana
distribuída por dife re nte s Alde ias de Montanha, conjunto de localidade s que de fine m
um traço com um de e x istê ncia e m te rritório de m ontanha, e m zonas de m aior ou
m e nor altitude .
Estas localidade s asse ntam as suas raíze s nos valore s tradicionais da sua fundação e
e volue m de acordo com os padrõe s da m ode rnidade asse gurando a m aior
com odidade a habitante s e visitante s, criando um a ve rdade ira aute nticidade dinâm ica.
A m arca Alde ias de Montanha é o traço com um para um de se nvolvim e nto turístico
inte gral da Se rra da Estre la e m todas as suas ve rte nte s naturais, patrim oniais e
sociais. Está criado um novo paradigm a de ofe rta turística, que foge da sazonalidade e
da ofe rta e x clusiva e m pe ríodos de frio.
A Se rra da Estre la afirm a-se assim com o a Montanha que Brilha, que ape te ce visitar
durante todo o ano, que te m m uitos vale s, m uito ve rde , m uita água e m uita luz.
A m aior parte dos locais privile giados são ace ssíve is a pé , pe lo que um a R e de de
Pe rcursos Pe de stre s é um a das m e lhore s apostas para visitar e ste te rritório.
Um Fe stival de Passe ios Pe de stre s é a form a de unir vontade s e sabe re s.
Por isso e stam os aqui, pe rto de si !

http://www.portugalwalkingfestival.com/seia/a_centro_recursos.html
Publicada por Casa das Fontinhas à(s) 22.11.13
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Na Aldeia do Sabugueiro

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!
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