
Marque encontro com a natureza
Tecto de Portugal

UM CONCELHO PARA QUATRO ESTAÇÕES

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.

Os dias longos e amenos, da Primavera e Verão, são os que melhor permitem desfrutar a Natureza.

No Outono, a serra apresenta uma vistosa e colorida vegetação e  no Inverno, a queda regular de neve 

permite observar belas paisagens e praticar os desportos de neve.

CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela MATA DO DESTERRO

Telf.: 238 320 300     e-mail: cise@cise-seia.org.pt Percursos pedestres de pequena rota

www.cise-seia.org.pt

PARTA À DESCOBERTA DA SERRA DA ESTRELA

A NATUREZA OFERECEU TODO O SEU ESPLENDOR À SERRA DA ESTRELA

Pela diversidade e beleza paisagística enquanto área de grande sensibilidade 
ecológica e um património biogenético único em Portugal, Seia merece a visita de 

todos aqueles que a procuram como porta de entrada da serra da Estrela.



Museus

Museu do Brinquedo

Museu da Electricidade

Museu Etnográfico do Rancho 

Folclórico de Seia

Museu do Pão

Casa do Despacho – Acervo da 

Misericórdia
Equipamentos

Parque Municipal

Quinta do Carvalhal (CISE)

Casa Municipal da Cultura

Ludoteca

Biblioteca

Livraria

Arquivo

Monumentos

Capela de S. Pedro

Igreja da Misericórdia

Fonte das Quatro Bicas

Solar dos Botelhos

Pelourinho 

Casa das Artes

Igreja Matriz

Capela de Santo Cristo do Calvário

Casa das Obras (Câmara Municipal)

Fonte da Casa das Obras

 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.

Dispondo de monumentos de interesse histórico e arquitectónico e de paisagens de rara beleza, onde

a montanha, a água e as aldeias de montanha adoptam um papel relevante, também os produtos locais (Queijo 

Serra da Estrela, Requeijão, Pão, Broa, Bolo Negro de Loriga, Vinho, Enchidos e o Cabrito) a par dos equipamentos 

culturais são factores de grande atracção.

A diversidade da paisagem, a gastronomia e o património cultural, 

constituem motivos de visita durante todo o ano. 

Marque encontro com a natureza

Município de Seia

telf.: 238 310 230

www.cm-seia.pt

Posto de Turismo

telf.: 238 317 762

e-mail: turismo@cm-seia.pt

Ludoteca
telf.: 238 310 237

Museu do Brinquedo
telf.: 238 082 015


