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Vouzela  

Viseu                     Vouzela    40 KM 

pela A25 Cerca de 35 min. 



Museu Municipal de Vouzela 

É um edifício setecentista, característico do reinado 

de D. João V de Portugal.  

Foi o antigo Tribunal e Cadeia. 

Pastéis de Vouzela 

Pastéis de delicada massa folhada, extremamente fina, 

recheada com um creme de ovos. Comercializados no 

Café Central. 

Também são vendidos na Pousada de Viseu! 



Santar  

viseu                  santar      15,7 km 

Pela N231   cerca de 20 min.  



Casa de Santar 

A casa de Santar é uma das marcas mais 

emblemáticas do Dão, fruto do prestígio e 

elegância dos vinhos produzidos. 

Quinta de Sobral  

Situada na terra mais famosa do Vinho do 

Dão - Santar, esta quinta foi reconstruindo 

as vinhas velhas com novas plantações. 



Nelas 

viseu                       Nelas       22 km 

Pela A25 

ou N231 
 Cerca de 30 min.  



Pedra Cancela 

Dentro da Pedra Cancela (Adegas Lusovini) 

funciona um espaço eno-gastronómico — a 

Taberna da Adega. 

Termas das Caldas da Felgueira 

As águas minerais naturais das Caldas da Felgueira é 

usada nos tratamentos termais e corporais , em casos 

de doenças e também de bem estar. 



Mangualde 

viseu        25 km 

Pela IP5 e A25  Cerca de 25 min.  

Mangualde  



Palácio dos Conde de Anadia 

O Palácio dos Condes de Anadia é considerado um 

dos mais belos palácios fidalgos da Beira Alta. Foi 

construído em 1724 e é pertença da família Paes do 

Amaral, desde o século XVII. É um solar por muitos 

considerado como uma das mais "sumptuosas 

residências fidalgas da província da Beira Alta". 

Bordados de Tibaldinho 

Caracteriza-se por ser um harmonioso bordado branco, sobre 

pano branco, com uma gramática decorativa que os distingue. 

Este bordado é elaborado por mulheres predominantemente 

das localidades Tibaldinho/Alcafache que foram preservando e 

transmitindo as técnicas e todo o saber-fazer de geração em 

geração, oralmente e mediante a prática, sempre fieis à tradição.  



Seia 

viseu                  seia       44,2 km 

Pela N231   cerca de 55 min.  



Museu do Pão  

O Museu do Pão é um museu privado que pretende 

recolher, preservar e exibir os objetos e o património 

do pão português.  

Parque Natural da Serra da Estrela 

O Parque Natural da Serra da Estrela é um dos locais 
de Portugal continental com maior ocorrência de 
chuva, neve, granizo e orvalho. A importância desta 
área faz com que seja Reserva Biogenética. Em 2000, 
foi designada uma área de 88 295 hectares como Sítio 
de interesse biológico e passou a integrar a Rede 
Natura 2000. 



  São Pedro 

            do Sul 

Pela N16  Cerca 35 min.  

viseu                   25 km são Pedro                          

do Sul    



 Serra de São Macário e Aldeia da Pena 
A Serra de São Macário é uma elevação com 1052m 
de altitude máxima. Tem uma vista agradável de 
admirar. 

A Aldeia da Pena, com os seus característicos telhados 
em xisto, encontra-se escondida entre a Serra de São 
Macário e a Serra da Arada. 
 

Termas de São Pedro do Sul 

A nascente de água termal de S. Pedro do Sul é explorada 
desde o séc. I. O que resta hoje de um balneum construído pelo 
Romanos é Monumento Nacional. Diz-se que o rei D. Afonso 
Henriques, em 1169, frequentou as Termas de S. Pedro do Sul, 
para se restabelecer de uma fratura na perna. 



 Caramulo 

viseu                   37 km Caramulo 

Pela A25 e N228  Cerca 40 min.  



Museu do Caramulo 

Com a ideia em mente de retirar ao nome Caramulo o 
epíteto de doença, os irmãos Abel e João de Lacerda 
fundam, nos anos cinquenta, este invulgar museu 
convertendo assim esta localidade serrano em pólo de 
atracção cultural e artística. O Museu do Caramulo , 
dispõe de uma vasta coleção de obras de arte e 
automóveis com mais de 50 anos. 

Caramulinho 

O ponto mais alto da Serra com 1075 metros, onde 

se avista o mar em dias sem nebulosidade.  

Avistam-se as serras da Estrela, da Lapa, de 

Montemuro, a ria de Aveiro e o mar.  



Molelos 

viseu                   24,1 km 

Pela IP3  cerca de 24 min.  

Molelos 



Barro Negro 

Molelos é conhecida como a freguesia da louça 

preta. A cor preta que o barro adquire, é 

conseguida pelo processo de cozedura em 

ambiente de reduzido oxigénio e uma atmosfera 

carregada de carbono.  

 

Bilha dos Segredos 

Este segredo permite beber água por esta bilha sem a 

verter.  

 

Onde pode adquirir estas peças? ARTANTIGA Olaria 



Luso Buçaco 

viseu                   66 km 

Pela IP3 e 

N234 
Cerca de 1h  

Luso 

Buçaco 



Mata Nacional do Buçaco  

Plantada pela Ordem dos Carmelitas Descalços no 

primeiro quarto do século XVII, os seus 400 

hectares encontram-se delimitados pelos muros 

erguidos pela ordem para limitar o acesso a mata. 

Termas do Luso 

As propriedades terapêuticas da Água de Luso são 

reconhecidas desde o século XVIII. Fundada em 1852, a 

“Sociedade para o Melhoramento dos Banhos de Luso”, esteve 

na origem da construção das termas, cujas instalações 

hidroterapêuticas abriram em 1856 e têm “uma das piscinas 

mais belas da Europa”, projetada pelo gabinete do célebre 

arquiteto francês Gustave Eiffel.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Carmelitas_Descal%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII


Coimbra 

viseu                   93,2 km 

Pela IP3  Cerca de 1h e 14 min.  

Coimbra 



Portugal dos Pequenitos 

Trata-se de um parque temático concebido e 

construído como um espaço lúdico, pedagógico e 

turístico, para mostrar aspectos da cultura e do 

património português, em Portugal e no mundo.  

Biblioteca Joanina 

A Biblioteca Joanina é uma biblioteca do século XVIII situada 

no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra, no pátio 

da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 

Apresenta um estilo marcadamente barroco, sendo 

reconhecida com uma das mais originais e espectaculares 

bibliotecas barrocas europeias. Está na lista “2014 World 

Monuments Watch” do Fundo Mundial de Monumentos. 



Conímbriga 

viseu                   93,2 km 

Pela IP3  Cerca de 1h15min  

Conímbriga 



Ruínas Romanas de Conímbriga 

Conímbriga é uma povoação estabelecida desde a Idade 

do Cobre que foi um importante centro durante a 

República Romana e que continuou habitada, pelo menos, 

até ao século IX. É um dos mais extensos e diversificados 

sítios arqueológicos de que há vestígio em Portugal.  



Aveiro 

viseu                   85,6 km 

Pela A25 cerca de 1h  

Aveiro 



Oficina do Doce 

A Oficina do Doce é uma marca e um espaço do 

universo Fabridoce, empresa Aveirense fundada em 

1989 e especializada em doçaria de excelência. Aqui 

pode-se conhecer toda a envolvente histórica 

associada aos Ovos Moles e outros tantos doces 

conventuais da Região de Aveiro. 

Navio Museu Santo André 

O Navio-Museu Santo André foi um navio de pesca do 

bacalhau português onde se pode ver a vida na faina do 

bacalhau em tempos difíceis. Encontra-se atualmente 

ancorado no cais do Jardim Oudinot, freguesia e cidade 

de Gafanha da Nazaré. 



vila Real 

viseu                   96,6 km 

Pela A24 Cerca de 1h10 

Vila Real 



Fundação da Casa de Mateus 

O Palácio de Mateus é um Solar construído no século XVIII, 

e um dos mais belos representantes do período barroco 

em Portugal. Desde 1744, a Casa de Mateus marca a 

paisagem da região com o fulgor do barroco e acumula um 

espólio que permite conhecer uma perspectiva única sobre 

os últimos séculos da história de Portugal e da sua relação 

com o Mundo.  

Parque Natural do Alvão 

É uma área protegida de Portugal. Possui duas zonas 
importantes: uma zona alta — que chega aos 1339 
metros de altitude, abrangendo a Serra do Alvão e o 
planalto de Lanas de Olo.  
E uma zona baixa, onde estão localizadas as povoações 
de Ermelo e de Fervença. 



Lamego 

viseu                   60,4 km 

Pela A24 Cerca de 45min.  

Lamego 



Santuário da Nossa Senhora dos Remédios 

Erguido em meados do séc. XVIII em veneração à Nossa 

Senhora dos Remédios, o santuário rocaille fica no alto de 

um morro, no final de uma imponente escadaria barroca 

com 686 degraus. É um dos centros de peregrinação mais 

importantes de Portugal. 

Sé Catedral de Lamego 

A Sé de Lamego, foi fundada em 1129. É uma catedral 
gótica, mantém a torre quadrada original, mas o resto da 
arquitectura reflecte as modificações feitas nos séculos XVI 
e XVIII, incluindo um claustro renascentista com uma dúzia 
de arcos bem proporcionados.  



Porto 

viseu                   128 km 

Pela A25 
cerca de 

1h 25min  

Porto 



 

Ribeira 

A Ribeira é um dos locais mais antigos e típicos da 

cidade Porto. De origem medieval, sempre foi uma 

zona de muito comércio e de movimentação de 

pessoas, devido à proximidade do rio.  

Museu de Serralves 

É  o mais importante museu de arte contemporânea 

em Portugal, situado nos espaços únicos da 

Fundação de Serralves, que incluem um Parque e a 

Casa de Serralves. 



Portugal 


