
O QUE FAZER
O QUE VER
O QUE VISITAR



Apresentamos apenas algumas sugestões para estimular a sua 
visita ao nosso território. Após reservar directamente connosco, 
a Casa do Zé, oferece um Roteiro Digital Interactivo exclusivo 
para os nossos hóspedes, com hiperligações para sites e ima-
gens, com múltipla informação sobre o tanto, o único e exclusivo 
património que existe para desfrutar no nosso território:

🌍 Sobre património natural, histórico e cultural.

🌍 Roteiro Gastronómico 

🌍 Actividades e aventuras que pode usufruir.

🌍 Locais especiais que só os residentes conhecem.

🌍 Coordenadas de navegação por GPS  para os locais. 

ALGUMAS 
SUGESTÕES DE 
ATIVIDADES E DE 
LOCAIS A VISITAR
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🛁 SPA Termal Cró 

A 15 minutos de carro do nosso espaço, as mo-
dernas Termas do Cró criaram um SPA, que o 
irão deixar surpreendido pela diversidade de 
ex-periências de Bem-estar & Saúde. 

Serviços Termais e SPA

• Cró Ludic (Sauna, Banho Turco, Piscina Lúdi-
ca Aquecida de Hidromassagem - jactos de
água e jacuzzi - com vista soberba para o exte-
rior)

• Cró Corpus (Banhos, Duches Vichy, Massa-
gens, Esfoliações, Envolvimentos, etc.)

• Cró Termal banhos termais (carece de marca-
ção prévia de consulta médica, nas termas).
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(OBS: CONVENIENTE NÃO ESQUECER FATO E TOUCA DE BANHO, CASO PRETENDA PODE ADQUIRIR A TOUCA NAS TERMAS).



Reserva Natural da Serra da Malcata

Esta é uma boa oportunidade de ficar a conhecer os 
“motivos” porque foi esta serra escolhida pelos linces 
como ultimo reduto para viverem em habitat natural e 
arriscarem ali a derradeira tentativa de salvação da 
sua espécie. Um dos melhores acessos à reserva fica 
a  5 kms do nosso espaço e o passeio é soberbo. Pos-
sibilidade de fazer o trajecto de carro, caminhada ou 
BTT.

Observação de aves, fauna e flora

Na reserva e nas várias serras que nos rodeiam exis-
tem Trilhos demarcados com painéis explicativos da 
fauna e flora existente.
Aves que poderão ser facilmente observadas pela re-
gião, em especial na reserva de Malcata: Águia-co-
breira, Cegonha-preta, Mocho-pequeno, andorinhão-
real, laverca, andorinha-das-rochas,  Melro-d’água,, 
Melro-azul, pisco-de-peito-azul, toutinegra-do-mato,, 
Papa-figos. Além de uma diversidade imensa de enor-
mes abutres que pairam nos céus do território.
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📍 Rota dos 5 Castelos 

Sabugal é um dos concelhos de Portugal com maior densidade de 
Castelos por quilómetro quadrado. Os Castelos da Linha de Fronteira. 
( Raio de 20 kms  - 5 castelos)  (Raio de 50 kms, 10 castelos).

🏘 Aldeias Históricas 

Onze das 12 Aldeias Históricas distam sensivelmente 30 minutos a 
1 hora de carro, do nosso espaço. Recomendamos entusiastica-
mente as 6 aldeias que ficam mais próximas: Sortelha, Belmonte, 
Monsanto, Castelo Mendo, Almeida e Castelo Rodrigo.

 📌 Sortelha - Princesa das Beiras 

      Uma das aldeias mais belas do mundo

🎥  Ver Aqui Video da Mais Bela Estória de Amor de Sortelha  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https://www.facebook.com/TerritorioDoLince/videos/570277793710216/
https://www.facebook.com/TerritorioDoLince/videos/570277793710216/


' Caminhada até à Serra Do Homem de Pedra

Sair da vila em direção ao ponto mais alto do concelho, que fica 
na Serra do Homem de Pedra, onde existe um posto de vigia e 
um marco geodésico, poderá deslumbra uma das melhores pano-
râmicas sobre toda a região da Beira Alta, vistas que se esten-
dem da Raia até à Serra da Estrela e até ao Reino de nuestros her-
manos, vizinha Esoanha que fica ali a “serras meias” do nosso ter-
ritório. No percurso poderá desfrutar de todo o encanto dos cami-
nhos rurais, do imenso verde dos frescos e verdejantes lameiros, 
passando por pequenos bosques de carvalho e castanheiros, ter-
minando no cimo da serra com uma “vista aromatizada” sobre as 
encostas pejadas de urze e rosmaninho. 

São estas sensações que poderá conhecer e sentir, logo ali a dois 
passos assim que sai da povoação.
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⛰ Parque Arqueológico da UNESCO

Parque arqueológico classificado como Património Mundial 
pela UNESCO como extensão do Vale do Côa. O visitante tem ao 
seu dispor um Centro de Interpretação que facilita a compreen-
são da Arte Rupestre. Fica a uma hora de carro da Casa do Zé, 
na vizinha Espanha. 

) Passeios de Burro ou Cavalo 
 nas Aldeias Históricas

Esta atividade dos passeios de burro ou de cavalo é proporciona-
da por outros operadores. Pelo que carece de consulta e marca-
ção prévia com aqueles.

) Aulas de equitação na Associação Hípica 
 Amigos do Cavalo do Soito
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🚣 Canoagem e Praias Fluviais do Rio Côa

Belas e diversas praias fluviais onde é possível praticar canoagem 
em algumas delas. Sob consulta e reserva prévia pode ser agendada 
a actividade de  canoagem no Rio Côa.

🍄 Actividades temáticas sazonais

Programas de apanha da castanha e apanha de cogumelos/tortulhos 
(passeio micológico anual, com workshop), são actividades que se-
rão realizadas em épocas específicas de acordo com a estação do 
ano e condições climáticas.

  🎣 Pesca lúdica

Caso pretenda, pode aventurar-se com a família e amigos numa aven-
tura de pesca lúdica no lago do viveiro de trutas existente na região. 
Atividade muito recomendada para fazer com crianças num espaço 
de natureza circundante fabuloso.

🎮 Consola de Jogos (Wii)
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' Percursos Pedestres 

SABUGAL é um dos concelhos de Portugal com mais quilómetros de 
percursos pedestres demarcados e homologados pela Federação de 
Campismo e Montanhismo de Portugal

• Nove percursos pedestres - Pequena Rota. Um deles na nossa Vila.

• Duas Grande Rota na nossa Região

• Grande Rota do Vale do Côa – 216 kms

• Grande Rota das Aldeias Históricas – 556 kms. Esta Rota pas-
sa pela nossa vila do Soito junto a Casa do Zé.

🚴 Trilhos de BTT 

5 trilhos de BTT - 225 kms - devidamente sinalizados e homologados!

Disponíveis múltiplos trilhos/circuitos de bicicleta, 
criados pelo AL Casas do Zé. (BTT  ou Estrada)

O empreendimento disponibiliza bicicletas!🚲
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⛰ Nascente do Côa
Serra das Mesas

Oportunidade única para visitar um fenómeno natural 
fascinante, a nascente do Rio Côa, na Serra das Me-
sas a cerca de 1200 metros de altitude, um rio que é 
exclusivamente português, apesar de nascer a escas-
sos metros de Espanha. 

A Serra das Mesas tem uma particularidade muito im-
portante e interessante. Em termos de valor cientifico 
encontramos na Serra das Mesas uma forma geológi-
ca única que são as mesas que deram o nome à pró-
pria serra. Aquelas mesas em granito são uma rarida-
de geológica, porque os granitos tendem a  formar 
bolas e ali formam cubos que permitem qualificar 
aquele fenómeno como único no mundo devido ao 
grau de perfeição geométrica, que merece a sua visi-
ta pelo fabuloso valor estético e impressionante. 9



Museus na região 

• Museu Municipal do Sabugal

• Núcleos Museológicos Locais

• Eco-Museu do Zêzere

• Museu do Azeite

• Museus Judaicos

• Centros de Interpretação

• Museu dos Descobrimentos

• Museu do Queijo

• Museu do Côa
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Mais informações e com maior detalhe serão enviadas 
com o nosso Roteiro Digital Interactivo, logo assim que 
nos confirmar que vem morar uns dias na Casa do Zé, na 
Vila do Soito.
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Galeria de Imagens


